
1. osztályos iskolai 

felszerelés 

Füzetek: 
3 db 1. osztályos vonalas füzet 
(14-32. számú) 2 db 
négyzetrácsos füzet 2 db 
simafüzet 
1 db kottafüzet 

Tolltartó: 
2 db HB-s, vagy 2B-s 
grafitceruza 
vastag postairón 
vékony postairón 
radír 
6 színű színes ceruza 
kis vonalzó 

Rajz- és technika felszerelés: 
Cipősdobozban elhelyezve: 
12 színű, jó minőségű vízfesték 
vékony, vastag és közepes 
ecset 
zsírkréta 
vizespohár (legalább 1 dl-es) 
6 színű filctoll 
ragasztó (stift és technokol) 
olló 
rongy 
újságpapír 
gyurma 

Rajztömb: 
1 db A/4-es dosszié, benne  
3 csomag A/4-es félfamentes 
rajzlap 
30 db A/4-es famentes (fehér) 
rajzlap 
2 cs. színes papír 
1 cs. origamipapír 
2 cs. írólap 

Testnevelés felszerelés: 
fehér póló 
rövidnadrág, melegítő 
pamutzokni 
tornacipő 

Tisztaságfelszerelés: 

2 cs. 100-as papír zsebkendő 
iskolaotthonoknak 4 cs. 

Egyebek: 
korong 
pálcika 
tükör 
óralap 
papírdosszié a 
fénymásolatoknak 
váltócipő 

Kérem, a tankönyveket átlátszó 
fóliába csomagolják. Lehetőség 
szerint minden holmira írják rá a 
gyermek nevét vagy jelét. 

2. osztályos iskolai 
felszerelés 

Füzetek: 
3 db 2. osztályos vonalas füzet 
(16-32. számú) 
2 db négyzetrácsos füzet 
2 db simafüzet 
1db szótárfüzet 
1 db kottafüzet (jó a tavalyi is) 

Tolltartó: 
2 db HB-s, vagy 2B-s 
grafitceruza 
vastag postairón 
vékony postairón 
kék golyóstoll 
radír 
6 színű színes ceruza 
kis vonalzó 

Rajz- és technika felszerelés: 
Cipősdobozban elhelyezve: 
12 színű, jó minőségű vízfesték 
vékony, vastag és közepes 
ecset 
6 színű tempera 
zsírkréta 
vizespohár (legalább 1 dl-es) 
6 színű filctoll 
ragasztó (stift és technokol) 
gyurma 
olló 
rongy 
újságpapír 

Rajztömb: 
1 db A/4-es dosszié, benne 
3 csomag A/4-es félfamentes 
rajzlap 
30 db famentes (fehér) rajzlap 
1 cs. színes papír 
1 cs. origamipapír 
1 cs. írólap 

Testnevelés felszerelés: 
fehér póló 
rövidnadrág, melegítő 
pamutzokni 
tornacipő 

Tisztaságfelszerelés: 
2 cs. 100-as papír zsebkendő 
iskolaotthonoknak 4 cs. 

Egyebek 
korong 
óralap 
papírcenti 
32 cm-es vonalzó 
papírdosszié a 
fénymásolatoknak 
váltócipő 



3. osztályos iskolai 
felszerelés 

Füzetek: 
6 db 3. osztályos vonalas füzet 
(12-32. számú) 
2 db négyzetrácsos füzet 
1 db simafüzet 
1 db szótárfüzet 
1 db kottafüzet 

Tolltartó: 
3 db grafitceruza 
vékony postairón 
kék golyóstoll 
radír 
6 színű színes ceruza 
kis vonalzó 
hosszú vonalzó 
derékszögű vonalzó 

Rajz- és technika felszerelés: 
Cipősdobozban elhelyezve: 
12 színű, jó minőségű vízfesték 
vékony, vastag és közepes 
ecset 
6 színű tempera 
zsírkréta 
vizespohár (legalább 1 dl-es) 
12 színű filctoll 
ragasztó (stift és technokol) 
olló 
rongy 
újságpapír 
gyurma 

Rajztömb: 
1 db A/4-es dosszié, benne 
2 csomag A/4-es félfamentes 
rajzlap 
20 db A/4-es famentes (fehér) 
rajzlap 
2 cs. színes papír 
1 cs. origamipapír 
2 cs. írólap 

Testnevelés felszerelés: 
fehér póló 
rövidnadrág, melegítő 
pamutzokni 
tornacipő 

Tisztaságfelszerelés: 
1 cs szalvéta 
2 cs. 100-as papír zsebkendő 
iskolaotthonoknak 4 cs. 

Egyebek: 
tükör, 
óralap 
32 cm-es vonalzó 
papírdosszié a 
fénymásolatoknak 
váltócipő 

4, osztályos iskolai 
felszerelés 

Füzetek: 
6 db 4. osztályos vonalas füzet 
(21-32. számú) 
2 db négyzetrácsos füzet 
2 db simafüzet 
1 db szótárfüzet 
1 db kottafüzet 

Tolltartó: 
3 db grafitceruza 
vékony postairón 
kék golyóstoll 
radír 
6 színű színes ceruza 
kis vonalzó 
hosszú vonalzó 
derékszögű vonalzó 
körző 

Rajz- és technika felszerelés: 
Cipősdobozban elhelyezve: 
12 színű, jó minőségű vízfesték 
vékony, vastag és közepes 
ecset 
6 színű tempera 
zsírkréta 
vizespohár (legalább 1 dl-es) 
12 színű filctoll 
ragasztó (stift és technokol) 
gyurma 
olló 
rongy 
újságpapír 

Rajztömb: 
1 db A/4-es dosszié, benne 
2 csomag A/4-es félfamentes 
rajzlap 
20 db famentes (fehér) rajzlap 
2 cs. színes papír 
1 cs. írólap 

Testnevelés felszerelés: 
fehér póló 
rövidnadrág, melegítő 
pamutzokni tornacipő 

Tisztaságfelszerelés: 
1 cs szalvéta 
2 cs. 100-as papír zsebkendő 
iskolaotthonoknak 4 cs. 

Egyebek 
32 cm-es vonalzó papírdosszié a 
fénymásolatoknak 


