Eszközlista 2019/2020
1. osztály
Minden eszköz, ruha legyen névvel/jellel ellátva!
- 1 db üzenőfüzet (bármilyen füzet lehet)
Testnevelés:
-

fehér póló
fekete rövidnadrág, tornanadrág
tornazsák
tornacipő
váltó zokni
pulóver (hűvösebb idő esetére)
Úszás:
fürdőruha
papucs
úszósapka
fésű
törölköző (lányoknak 2 db)
nejlon a vizes ruhának
hűvösebb időben pótsapka

Egyéb:
- váltócipő
- 1 db uzsonnás doboz, kulacs
- konyharuha étkezéshez
- 1 db fogmosópohár, fogkefe
- 2 db kisméretű babzsák
- nagy- /kistáska
- esőkabát
- váltóruha
- 3 db gumis mappa (A/4-es méretű)
- olló
- 2 nagy Pritt-ragasztó,
- 1 db folyékony ragasztó
- gyurma (lehetőleg színes)
- 4 cs. 100 db-os papírzsebkendő

Tolltartó:

- 20 db papírtányér

- 4 db grafit ceruza (háromszög alakú, HB-s)

- 2 cs. szalvéta ( nem éttermi)

- 12 db vastag, színes ceruza

- 2 cs. uzsonnás zacskó (1 kg-os)

- 2 db postairon (1 vastag, 1 vékony)

- 1 cs. kéztörlő

- 12 db filctoll
- 1 db radír
- 1 db tartályos hegyező
- 1 db kisméretű vonalzó
Gyűjteni:
-WC papír guriga, gomb, fonal, tojástartó, kinder figurás tartó (sárga), jégkrémes pálca, tápszeres fém
doboz, sajtos doboz
- „firkapapír”
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Hegyező
Kisméretű vonalzó

2. OSZTÁLY

12 színű színes ceruza

Magyar

Kérem mindenre ráírni a nevet!

4 db vonalas füzet (16-32)
Matematika
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db háromszög vonalzó

Tisztasági

2 db négyzetrácsos füzet (nagy alakú)

Szalvéta, papír zsebkendő

2 db gumis mappa (A4 méret)

A könyveket, füzeteket kérjük átlátszó

Környezet

fóliába csomagolják.

2 db fehér sima egyszerű papír mappa

Nyári olvasmány

2 db sima füzet ( nagy alakú)

Marék Veronika: Coffi, Pocak, Paprika

Technika, rajz

Bálint Ágnes: Mazsola

20 db hurkapálca

Kellemes pihenést és jó nyarat kívánunk!

50 db A4-es műszaki rajzlap

A tanító nénik

10 db A3-as műszaki rajzlap
2 db stift ragasztó ( Pritt)
filctoll 12 db
Testnevelés
Fiúk, lányok: rövid sportnadrág,
póló,
tornacipő/sportcipő
fehér zokni
Tornazsák
Tolltartóba
5 db HB-s grafit ceruza
1 db postairón
Radír
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3. OSZTÁLY
-

-

5 db A/5-ös vonalas füzet, harmadik
osztályos vonalazású (12-32)
gumis mappa a fénymásolatoknak
2 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
3 db A/4-es sima füzet
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db kis vonalzó a tolltartóba
40 db A4-es műszaki rajzlap
1 csomag négyzet alakú origami lap
2 db stift ragasztó
12 színű filctoll (új)
színes ceruza - 12 db-os
radír
tartályos hegyező
3 db HB-s grafit ceruza
testnevelés: fehér póló, rövidnadrág,
tornacipő, tornazsák, zokni
úszás: úszódressz, vagy úszónadrág,
törölköző, papucs, úszósapka,
úszószemüveg, lányoknak fésű
fogmosó pohár, fogkefe, 1 db fogkrém
uzsonnás doboz, konyharuha, kulacs
váltócipő
1 csomag szalvéta,
3 csomag papír zsebkendő

Ami nem került fel a listára (pl. olló, festék), az
még használható állapotban van és bent
marad az iskolában.
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2 db technokol ragasztó
2 db

4.a OSZTÁLY

Pritt ragasztó / nagy méretű/

3 csomag írólap
1 db

2B grafit ceruza /rajzolni/

5 db

nagy alakú /81-32/ vonalas füzet

1 db körző

1 db
füzet

nagyalakú, /87-32/ négyzetrácsos

1 db derékszögű vonalzó
1 db

1 db

négyzetrácsos kis füzet /27-32/

1 db

vonalas, spirál füzet /angol/

3 db

vonalas füzet /21-32/

1 db

szótár füzet

2 db

sima füzet

1 db
évi/

hangjegyfüzet / ha betelt az előző

1 db vonalas füzet: hittan órára /az előző
évi is jó, ha nem telt be/
1 db

leckefüzet

20 db

rajzlap

30 db

műszaki rajzlap

2 db

iratgyűjtő

12 színű színes ceruza
12 színű tempera
12 színű vízfesték
12 színű zsírkréta
1 db

olló

1 db 10-es ecset
1 db

6-os ecset

1 db

4-es ecset

ecsettál, kis törlő ruha, póló
cipősdoboz

kis vonalzó tolltartóba /15 cm/

tisztasági felszerelés: /3 cs. papír zsebkendő,
1 db uzsonnás zacskó,
fogkefe, pohár, kis törölköző, 1 cs. szalvéta/
1 tornafelszerelés: fehér póló, sötét nadrág,
zokni, tornacipő
1

pár váltócipő
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4.b OSZTÁLY

Csak tolltartóba való felszerelésre van szükség:
- hb -s grafitceruza (3-4 db)
- piros-kék postairón (1 db)
- színes ceruzák (12 szín)
- filctoll (jó ha 12 színű)
- 20 cm-es vonalzó
- hegyező, radír
- vékonyan fogó toll, piros, kék
A többit közösen vásárolják meg.
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5.a OSZTÁLY
MAGYAR NYEL ÉS MAGYAR IRODALOM
 3 db füzet 21-32
 3 db füzet 81-32

MAGYAR IRODALOM HÁZI OLVASMÁNY:
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika (októberre)
http://mek.niif.hu/02700/02757/02757.htm - online is olvasható
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (márciusra)
MATEMATIKA







nagy alakú A4-es lehetőleg nem spirál négyzetrácsos füzet
nagy alakú A4-es nem spirál sima füzet geometria órákra, szerkesztésekhez
2 db háromszög alakú vonalzó
1 db szögmérő
1 db körző
1 db kisalakú négyzetrácsos füzet dolgozatokhoz, órai munkákhoz, nem kell becsomagolni, be
fogjuk szedni és lapjaira szedjük
 1 csomag írólap szintén beszedjük
 a tolltartóban legyen hegyes ceruza, radír, kék toll, zöld színű toll a javításhoz és egy kis
vonalzó a címek, kiemelések aláhúzásához valamint színes ceruza a geometria részeknél
illetve a lényeges részek kiemeléséhez
TÖRTÉNELEM
 nagy alakú vonalas füzet
INFORMATIKA
 1 db kisméretű vonalas füzet
ÉNEK
 1 db kottafüzet
ANGOL
 1 db vonalas nagy alakú spirálfüzet

 1 db nagy alakú vékony vonalas füzet
 1 db szótárfüzet
 kis alakú vonalas füzet
Mindenki folytathatja a tavalyi füzetét, csak abból vásároljon újat, amire szüksége van.
A most használatos szótár, felmérős stb. füzetüket Judit néni beszedte és szeptemberben azokban
folytathatják a munkát a gyerekek.

TERMÉSZETISMERET
 1 db A/4 vonalas füzet (nem spirál)
 1 db A/5 vonalas füzet (nem spirál)

TÁNC ÉS DRÁMA
 Nem kell füzet.
 Osztálypénzből elég 3 csomag rajzlap és 1 csomag háztartási papír

TESTNEVELÉS

fehér póló, fekete rövidnadrág (lehetőleg két garnitúra), teremcipő, ami nem csúszik

úszás: egyrészes úszódressz (lányoknak), fürdőnadrág (fiúknak), úszósapka (mindenkinek),
papucs, törölköző, fésű és hajszárító (lehetőleg a téli hónapokban), úszószemüveg
OSZTÁLYFŐNÖKI
 1 db kisméretű vonalas füzet a fontos tudnivalóknak illetve az üzeneteknek

Eszközigény RAJZ és TECHNIKA tantárgyhoz

30 db A4-es műszaki rajzlap, tiszta fehér, keret nélkül
2 db A4-es gyűjtőmappa, a rajzlapoknak, kartonnak, színes
papírkészletnek és a kész munkáknak

1db A5-ös méretű sima spirálfüzet

2 db Papírgaléria, színes papírkészlet, 10 db-os

Háztartási csomagolópapír: Ha a tavalyiból maradt, akkor nem
szükséges vásárolni.
Színes kartonpapír: A/4, színenként 2 darab (lehet kapni
lapozható formában)
Olló: hegyes végű
Vonalzó: 30 cm-es
Hurkapálcika: Ha maradt tavalyról nem szükséges vásárolni.
Törlőrongy
Ecsetmosó pohár
Stift ragasztó

Az alábbi eszközökből, ha legalább a fele megvan, nem szükséges újat vásárolni. Ha újat vesznek,
akkor az itt felsorolt ajánlott márkákból válasszanak!

Vízfesték: Süni, vagy Südor márka

Tempera, Süni, 6 db-os

LEGALÁBB 3 ECSET, AZ ALÁBBIAK AJÁNLOTTAK

Süni ecsetkészlet (szerényebb minőség, de elfogadható)

Südor iskolai ecset kecskeszőr, rövid nyéllel, méret: 2, 4, 6
(darabonként vásárolható)

Südor lapos ecset, 1 db, 6-os méretben (nem kötelező, de a
minőségi munkához fontos, darabonként vásárolható, 1 db
elegendő)

Színes ceruzakészlet, ajánlott márkák: Herlitz, Maped, Faber
Castell

Luxor tűfilckészlet, legalább 4 db-os (nem drága, de jó
minőség)

Filctoll: Crayola, vagy Maped márkák ajánlottak, kicsit
drágábbak, de nagyon tartósak.

Zsírkréta: Crayola, vagy Maped

A rajz-technika felszerelést minden gyerek szerezze be magának. Ha maradt meg osztályszinten
rajzlap, színes papír, karton stb., azt ne kavarjuk ide bele. Azt majd elhasználják az osztályfőnökkel
például teremdíszítéshez.
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5.b OSZTÁLY
Hittan:
 1 db nagy alakú sima füzet (nem
spirálos)

Ének:
 1 nagy alakú kottafüzet

Magyar:
 2 db A/4-es vonalas (nem spirál)
füzet
 3 db A/5-ös vonalas (nem spirál)
füzet
 kötelező olvasmányok:
 Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és
Árnika (őszi szünet után)
 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
(tavaszi szünet után)

Matematika:
 nagy alakú A4-es lehetőleg nem
spirál négyzetrácsos füzet
 nagy alakú A4-es nem spirál sima
füzet geometria órákra,
szerkesztésekhez
 2 db háromszög alakú vonalzó
 1 db szögmérő
 1 db körző
 1 db kisalakú négyzetrácsos füzet
dolgozatokhoz, órai munkákhoz,

nem kell becsomagolni, be fogjuk
szedni és lapjaira szedjük
 1 csomag írólap, szintén beszedjük
 a tolltartóban legyen hegyes ceruza,
radír, kék toll, zöld színű toll a
javításhoz és egy kis vonalzó a
címek, kiemelések aláhúzásához,
valamint színes ceruza a geometria
részeknél, illetve a lényeges részek
kiemeléséhez

Angol:
 1 db nagyformátumú vonalas,
spirálos füzet

Történelem:
 1 db nagy vonalas füzet (nem
spirál)

Informatika:
 1 db kis alakú vonalas füzet

Testnevelés:
 fehér póló, fekete rövidnadrág
(lehetőleg két garnitúra), teremcipő,
ami nem csúszik.
 Úszás: egyrészes úszódressz
(lányoknak), fürdőnadrág
(fiúknak), úszósapka
(mindenkinek), papucs, törölköző,
fésű és hajszárító (lehetőleg a téli
hónapokban), úszószemüveg

Természetismeret:
 1 db A/4 vonalas füzet (nem spirál)
 1 db A/5 vonalas füzet (nem spirál)

Eszközlista 2019/2020
6.a OSZTÁLY
Magyar: 1 nagy vonalas f., 2 kis vonalas f., ha a régiben van hely, azt vihetik tovább
Matematika:














nagy alakú A4-es lehetőleg nem spirál négyzetrácsos füzet
nagy alakú A4-es nem spirál sima füzet geometria órákra,
szerkesztésekhez
2 db háromszög alakú vonalzó
1 db szögmérő
1 db körző
1 db kisalakú négyzetrácsos füzet dolgozatokhoz, órai munkákhoz, nem
kell becsomagolni, be fogjuk szedni és lapjaira szedjük
1 csomag írólap szintén beszedjük
a tolltartóban legyen hegyes ceruza, radír, kék toll, zöld színű toll a
javításhoz és egy kis vonalzó a címek, kiemelések aláhúzásához valamint
színes ceruza a geometria részeknél illetve a lényeges részek
kiemeléséhez

Angol: Folytathatják a mostani füzeteket
Informatika: 1 kis formátumú vonalas füzet
Történelem: 1 új, nagy formátumú vonalas füzet. 6-osok esetében lehet használni a régi füzetet, ha
van még benne hely

Rajz, Technika: természet: 1 db A/4 vonalas füzet (nem spirál)
1 db A/5 vonalas füzet (nem spirál)
Eszközigény RAJZ és TECHNIKA tantárgyhoz
30 db A4-es műszaki rajzlap, tiszta fehér, keret nélkül
2 db A4-es gyűjtőmappa, a rajzlapoknak, kartonnak, színes
papírkészletnek és a kész munkáknak

1db A5-ös méretű sima spirálfüzet

2 db Papírgaléria, színes papírkészlet, 10 db-os

Háztartási csomagolópapír: Ha a tavalyiból maradt, akkor nem
szükséges vásárolni.
Színes kartonpapír: A/4, színenként 2 darab (lehet kapni
lapozható formában)
Olló: hegyes végű
Vonalzó: 30 cm-es
Hurkapálcika: Ha maradt tavalyról nem szükséges vásárolni.
Törlőrongy
Ecsetmosó pohár
Stift ragasztó
Az alábbi eszközökből, ha legalább a fele megvan, nem szükséges újat vásárolni. Ha újat vesznek,
akkor az itt felsorolt ajánlott márkákból válasszanak!

Vízfesték: Süni, vagy Südor márka

Tempera, Süni, 6 db-os

LEGALÁBB 3 ECSET, AZ ALÁBBIAK AJÁNLOTTAK

Süni ecsetkészlet (szerényebb minőség, de elfogadható)

Südor iskolai ecset kecskeszőr, rövid nyéllel, méret: 2, 4, 6
(darabonként vásárolható)

Südor lapos ecset, 1 db, 6-os méretben (nem kötelező, de a
minőségi munkához fontos, darabonként vásárolható, 1 db
elegendő)

Színes ceruzakészlet, ajánlott márkák: Herlitz, Maped, Faber
Castell

Luxor tűfilckészlet, legalább 4 db-os (nem drága, de jó
minőség)

Filctoll: Crayola, vagy Maped márkák ajánlottak, kicsit
drágábbak, de nagyon tartósak.

Zsírkréta: Crayola, vagy Maped
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6.b OSZTÁLY
Matematika:
- nagy alakú A4-es lehetőleg nem spirál négyzetrácsos füzet
-

nagy alakú A4-es nem spirál sima füzet geometria órákra, szerkesztésekhez
2 db háromszög alakú vonalzó
1 db szögmérő
1 db körző
1 db kisalakú négyzetrácsos füzet dolgozatokhoz, órai munkákhoz, nem kell becsomagolni, be
fogjuk szedni és lapjaira szedjük
1 csomag írólap szintén beszedjük
a tolltartóban legyen hegyes ceruza, radír, kék toll, zöld színű toll a javításhoz és egy kis
vonalzó a címek, kiemelések aláhúzásához
színes ceruza a geometria részeknél illetve a lényeges részek kiemeléséhez

Természetismeret:
- 1 db A/5 vonalas füzet (nem spirál)
- 1 db A/4 vonalas füzet (nem spirál)
Történelem:
- 1db A/4-es vonalas füzet (lehet használni a tavalyit, ha van benne hely)
Informatika:
- 1 db A/5-ös vonalas füzet
Angol:
Folytathatják a tavalyi füzet
Ének:
Tavalyi füzet
Hittan:
- 1db A/4 –es vonalas füzet
Magyar:
- 2db A/4-es vonalas (irodalom+nyelvtan)
- 2 db A/5-ös vonalas (irodalom + nyelvtan)
A fentiek közül a tavalyit lehet folytatni
+ 1 db A/5-ös vonalas dolgozatfüzet
Kötelező olvasmányok:
- Erich Kästner: Emil és a detektívek
- Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!

Testnevelés:
fehér póló, fekete rövidnadrág (lehetőleg 2 garnitúra), nem csúszós tornacipő
Úszás:egyrészes úszódressz (lányoknak), fürdőnadrág (fiúknak), úszósapka, papucs, törölköző,
úszószemüveg, fésű és a téli hónapokban lehetőség szerint hajszárító a lányoknak.

Rajz és technika:
- 30 db A4-es műszaki rajzlap, tiszta fehér, keret nélkül
- 2 db A4-es gyűjtőmappa, a rajzlapoknak, kartonnak, színes papírkészletnek és a kész munkáknak
- 1db A5-ös méretű sima spirálfüzet
- 2 db Papírgaléria, színes papírkészlet, 10 db-os
- Háztartási csomagolópapír
- Színes kartonpapír: A/4, színenként 2 darab (lehet kapni lapozható formában)
- Olló: hegyes végű
- Vonalzó: 30 cm-es
- Törlőrongy
- Hurkapálcika (Nem szükséges vásárolni, sok maradt!)
- Ecsetmosó pohár
- Stift ragasztó
Az alábbi eszközökből, ha legalább a fele megvan, nem szükséges újat vásárolni. Ha újat vesznek,
akkor az itt felsorolt ajánlott márkákból válasszanak!
- Vízfesték: Süni, vagy Südor márka
- Tempera, Süni, 6 db-os
- Legalább 3 ecset, a következők ajánlottak: Süni ecsetkészlet (szerényebb minőség, de elfogadható) ;
Südor iskolai ecset kecskeszőr, rövid nyéllel, méret: 2, 4, 6 (darabonként vásárolható); Südor lapos
ecset, 1 db, 6-os méretben (nem kötelező, de a minőségi munkához fontos, darabonként
vásárolható, 1 db elegendő)
- Színes ceruzakészlet, ajánlott márkák: Herlitz, Maped, Faber Castell
- Luxor tűfilckészlet, legalább 4 db-os (nem drága, de jó minőség)
- Filctoll: Crayola, vagy Maped márkák ajánlottak, kicsit drágábbak, de nagyon tartósak
- Zsírkréta: Crayola, vagy Maped
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7.a OSZTÁLY
Történelem


2 db 81-32 vonalas füzet (folytatható a tavalyi, ha van még benne bőven hely)

Rajz, technika












30 db A4-es műszaki rajzlap, tiszta fehér, keret nélkül
2 db A4-es gyűjtőmappa, a rajzlapoknak, kartonnak, színes papírkészletnek és a kész
munkáknak
1db A5-ös méretű sima spirálfüzet
2 db Papírgaléria, színes papírkészlet, 10 db-os
Háztartási csomagolópapír: Ha a tavalyiból maradt, akkor nem szükséges vásárolni.
Színes kartonpapír: A/4, színenként 2 darab (lehet kapni lapozható formában)
Olló: hegyes végű
Vonalzó: 30 cm-es
Hurkapálcika: Ha maradt tavalyról nem szükséges vásárolni.
Törlőrongy
Ecsetmosó pohár

Az alábbi eszközökből, ha legalább a fele megvan, nem szükséges újat vásárolni. Ha újat vesznek,
akkor az itt felsorolt ajánlott márkákból válasszanak!











Vízfesték: Süni, vagy Südor márka
Tempera, Süni, 6 db-os
LEGALÁBB 3 ECSET, AZ ALÁBBIAK AJÁNLOTTAK
Süni ecsetkészlet (szerényebb minőség, de elfogadható)
Südor iskolai ecset kecskeszőr, rövid nyéllel, méret: 2, 4, 6 (darabonként vásárolható)
Südor lapos ecset, 1 db, 6-os méretben (nem kötelező, de a minőségi munkához fontos,
darabonként vásárolható, 1 db elegendő)
Színes ceruzakészlet, ajánlott márkák: Herlitz, Maped, Faber Castell
Luxor tűfilckészlet, legalább 4 db-os (nem drága, de jó minőség)
Filctoll: Crayola, vagy Maped márkák ajánlottak, kicsit drágábbak, de nagyon tartósak
Zsírkréta: Crayola, vagy Maped

Földrajz



1 db A/4 vonalas füzet (nem spirál)
1 db A/5 vonalas füzet (nem spirál)

Fizika


1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet (27-32)

Magyar




-2db A/4-es vonalas füzet (folytathatják a tavalyit!)
3 db A/5-ös vonalas füzet
Kötelező olvasmányok:

Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Angol





1 nagy alakú vonalas spirálfüzetet
1 nagy alakú vékony vonalas füzetet
1 szótárfüzetet
1 kis alakú vonalas füzetet

Mindenki folytathatja a tavalyi füzetét, csak abból vásároljon újat, amire szüksége van.
Ének


megfelel a tavalyi ének füzet.

Hittan


1 db vonalas füzet (a tavalyi folytatható)

Biológia



1 db A/4 vonalas füzet (nem spirál)
1 db A/4 sima füzet (nem spirál)

Testnevelés











fehér póló (lehetőleg 2 garnitúra)
fekete rövidnadrág (lehetőleg 2 garnitúra)
nem csúszós tornacipő
egyrészes úszódressz/fürdőnadrág
úszósapka
papucs
törölköző
úszószemüveg
fésű
téli hónapokban lehetőség szerint hajszárító a lányoknak

Kémia


2 db A/5 sima füzet

Matematika









2 db nagy alakú A4-es (lehetőleg nem spirál) négyzetrácsos füzet
1 db nagy alakú A4-es (lehetőleg nem spirál) sima füzet ( a tavalyi füzeteket is lehet
folytatni)
2 db háromszög alakú vonalzó
1 db szögmérő
1 db körző (+ körzőhegy)
1 db kis alakú négyzetrácsos füzet
a tolltartóban legyen:
hegyes ceruza; radír; kék toll; piros, kék, zöld színes ceruza; egy kis vonalzó, kis olló +
stift ragasztó

Informatika


1 db A/5 vonalas füzet

Eszközlista 2019/2020
7.b OSZTÁLY
Magyar:
 3 db 21-32 vonalas füzet
 2 db 81-32 vonalas füzet (folytatható a tavalyi elmélet füzet!!!)
Házi olvasmány:
 Mikszáth: Szent Péter esernyője (októberre)
 Nógrádi Gábor: A mi Kinizsink (márciusra)

Történelem:


2 db 81-32 vonalas füzet (folytatható a tavalyi, ha van még benne bőven hely)

Angol:





1 db szótárfüzet (a tavalyit folytatják)
1 db nagy (A/4) alakú vonalas spirálfüzet (a tavalyit folytatják)
1 db kis alakú vonalas füzet 21-32 (a tavalyit folytatják)
1 db (A/4) 81-32 nagy alakú vonalas füzet

Matematika:










2 db nagy alakú A4-es lehetőleg nem spirál négyzetrácsos füzet
1 db nagy alakú A4-es (lehetőleg nem spirál) sima füzet ( a tavalyi füzeteket is lehet
folytatni)
2 db háromszög alakú vonalzó
1 db szögmérő
1 db körző (+ körzőhegy)
1 db kis alakú négyzetrácsos füzet
a tolltartóban legyen: hegyes ceruza; radír; kék toll; piros, kék, zöld színesceruza; egy kis
vonalzó, kis olló + stift ragasztó
1 db kis alakú négyzetrácsos füzet dolgozatokhoz, órai munkákhoz, nem kell becsomagolni, be
fogjuk szedni és lapjaira szedjük
1 csomag írólap a táskában, nem szedem be, de legyen náluk

Rajz, technika:










30 db A4-es műszaki rajzlap, tiszta fehér, keret nélkül
2 db A4-es gyűjtőmappa, a rajzlapoknak, kartonnak, színes papírkészletnek és a kész
munkáknak
1db A5-ös méretű sima spirálfüzet
2 db Papírgaléria, színes papírkészlet, 10 db-os
háztartási csomagolópapír: Ha a tavalyiból maradt, akkor nem szükséges vásárolni.
színes kartonpapír: A/4, színenként 2 darab (lehet kapni lapozható formában)
olló: hegyes végű
vonalzó: 30 cm-es
hurkapálcika: ha maradt tavalyról nem szükséges vásárolni.
MARADT!




törlőrongy
ecsetmosó pohár

Az alábbi eszközökből, ha legalább a fele megvan, nem szükséges újat vásárolni. Ha újat vesztek,
akkor az itt felsorolt ajánlott márkákból válasszatok!




vízfesték: Süni, vagy Südor márka
tempera, Süni, 6 db-os
LEGALÁBB 3 ECSET, AZ ALÁBBIAK AJÁNLOTTAK: Süni ecsetkészlet (szerényebb minőség, de
elfogadható) vagy
- Südor iskolai ecset kecskeszőr, rövid nyéllel, méret: 2, 4, 6 (darabonként vásárolható)
-






Südor lapos ecset, 1 db, 6-os méretben (nem kötelező, de a minőségi munkához
fontos, darabonként vásárolható, 1 db elegendő)
színes ceruzakészlet, ajánlott márkák: Herlitz, Maped, Faber Castell
Luxor tűfilckészlet, legalább 4 db-os (nem drága, de jó minőség)
filctoll: Crayola, vagy Maped márkák ajánlottak, kicsit drágábbak, de nagyon tartósak
zsírkréta: Crayola, vagy Maped

Testnevelés:


fehér zokni, fehér póló, fekete rövidnadrág (mindenből több garnitúra legyen), nem csúszós
tornacipő

Úszás:
 egyrészes úszódressz (lányoknak), fürdőnadrág (fiúknak) úszósapka, papucs, törölköző,
úszószemüveg, fésű, hajszárító (a lányoknak)

Informatika:


1 db A/5-ös vonalas füzet (21-32)

Ének:


A/4-es méretű énekfüzet 1 db (folytatható a tavalyi is)

Fizika:


1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet (27-32)

Földrajz:



1 db A/4 vonalas füzet (nem spirál)
1 db A/5 vonalas füzet (nem spirál)

Biológia:



1 db A/4 vonalas füzet (nem spirál)
1 db A/4 sima füzet (nem spirál)

Kémia:


2 db A/5 sima füzet

Hittan:


1 db vonalas füzet (a tavalyi folytatható)

