1-4. osztályosok részére a tanévkezdéshez szükséges
felszerelések listája
Szükséges, alapvető felszerelések 1. osztályra
4 db A/5-ös vonalas füzet (1. osztályos vonalazású – 14-32)
3 db A/5-ös négyzetrácsos füzet,
2 db A/5-ös sima füzet,
HB-s grafitceruza, posta-irón, színes ceruza, tartályos hegyező, radír
1 doboz korong+1 csomag pálcika
1 csomag számkártya, logikai készlet
1 db kisebb vonalzó, 2 csomag írólap,
30 db A4-es famentes rajzlap
I. osztályos technika csomag, színes papír készlet
1 db irattartó mappa
vízfesték(12), tempera(6)
zsírkréta,gyurma, hurkapálca
ecsetek, ecsettál, ragasztó-stift
olló (balkezesnek balos olló)
rövid nadrág (sötét), póló (fehér)
tornacipő, zokni (fehér)
tornazsák (névvel ellátva)
váltócipő! nem papucs
Név + osztály minden felszerelésre kerüljön rá!
Szükséges, alapvető felszerelések 2. osztályra
4 db A/5-ös vonalas füzet (2. osztályos vonalazású – 16-32)
3 db A/5-ös négyzetrácsos füzet,
2 db A/5-ös sima füzet ,
HB-s grafitceruza, posta-irón, színes ceruza, tartályos hegyező, radír, papír mérőszalag
1 doboz korong+1 csomag pálcika
logikai készlet (tavalyi is jó)
1 db kisebb vonalzó, 2 csomag írólap,
30 db A4-es famentes rajzlap
II. osztályos technika csomag, színes papír készlet
2 db irattartó mappa
vízfesték(12), tempera(6)
zsírkréta,gyurma, hurkapálca
ecsetek,ecsettál, ragasztó-stift
olló (balkezesnek balos olló)
rövid nadrág (sötét), póló (fehér)
tornacipő , zokni (fehér)
tornazsák (névvel ellátva)
váltócipő!nem papucs
Név + osztály minden felszerelésre kerüljön rá!
Szükséges, alapvető felszerelések 3. osztályra
4 db A/5-ös vonalas füzet (3. osztályos vonalazású – 12-32)
3 db A/5-ös négyzetrácsos füzet,
1 db A/5-ös sima füzet , papír mérőszalag
HB-s grafitceruza,2B-s grafitceruza, színes ceruza,
tartályos hegyező, radír, kis tükör- 2 oldalas
1 db kisebb vonalzó, 2 csomag írólap,
30 db A4-es famentes rajzlap

III. osztályos technika csomag, színes papír készlet
2 db irattartó mappa
vízfesték(12), tempera(12)
zsírkréta,gyurma, hurkapálca
ecsetek,ecsettál, ragasztó-stift
olló (balkezesnek balos olló)
rövid nadrág (sötét), póló (fehér)
tornacipő , zokni (fehér)
tornazsák (névvel ellátva)
váltócipő!nem papucs
Név + osztály minden felszerelésre kerüljön rá!
Szükséges, alapvető felszerelések 4. osztályra
4 db A/5-ös vonalas füzet (4. osztályos vonalazású – 21-32)
3 db A/5-ös négyzetrácsos füzet,
1 db A/5-ös sima füzet ,
HB-s grafitceruza, 2B-s grafitceruza,
színes ceruza, kék toll, kis tükör- 2 oldalas
tartályos hegyező, radír, körző
1 db kisebb vonalzó, 2 csomag írólap,
30 db A4-es famentes rajzlap
IV. osztályos technika csomag, színes papír készlet
2 db irattartó mappa
vízfesték(12), tempera(12)
zsírkréta,gyurma, hurkapálca
ecsetek,ecsettál, ragasztó-stift
olló (balkezesnek balos olló)
rövid nadrág (sötét), póló (fehér)
tornacipő , zokni (fehér)
tornazsák (névvel ellátva)
váltócipő!nem papucs
Név + osztály minden felszerelésre kerüljön rá!

