
1. osztály  
 
Honismeret:1 sima kis alakú füzet 
 

2. osztály 

-4 db 2. osztályos vonalazású füzet /16-32/ 

-1 db négyzethálós füzet/27-32, 

 -1 db A/5 –ös sima füzet 

-1 db kottafüzet, az elsős füzetet lehet folytatni 

-1 db napközis üzenő füzet / ez lehet bármilyen egyéb iskolai füzet is/ 

-3 db gumis mappa  

- 1db logikai készlet, a tavalyi is jó 

-1 db 30 cm-es vonalzó 

- a tolltartóban egy kis vonalzó 

-1 db keret nélküli kétoldalú tükör, a tavalyi is jó 

-1 db szótárfüzet 

-1 db papír mérőszalag, a tavalyi is jó 

A rajz és technika felszerelést idén is cipős dobozban kérem szépen és az alábbi 

dolgok legyenek benne, ami használható a tavalyi csomagból abból nem kell új: 

1db 12-es vízfesték, 1 db 6-os tempera+külön fehér, 3 db ecset/2-es, 5-6-os, 10-es/, 

vizes edény, törlő rongy és festékkeverő tálkák 

- 1 db 12-es zsírkréta készlet, 12 db- os ceruzakészlet 

- 1 db éles olló 

- 1-1 db folyékony ragasztó, cellux  és stift 

első tanítási nap a következő papírokat beszedem 

- 2 db A/2-es fotókarton /bordó, fekete, barna, sötét zöld vagy sötét kék 

színben/ 

- 2 db A/4-es fotókarton  

- 10 db kemény dipa 

- 4db különböző színű dekorgumi 

- 2 csomag origami lap (négyzet alakú) 

- 50 db famentes rajzlap 

 

Szükséged lesz még ezeken kívül 3db HB-s grafit ceruzára, egy zöld és egy piros 

színes ceruzára, radírra, egy tartályos ceruzahegyezőre. Kérlek, csomagold be a 

könyveidet és füzeteidet és érdemes a ceruzáidat is monogrammal ellátnod. 



3. osztály 

Kedves  HALACSKÁM !                                                                                                              

Remélem jól telik a vakációd! Biztos, hogy már most tele vagy élményekkel, amikre 

én is nagyon kíváncsi vagyok.  

Hogy könnyebb legyen a harmadik osztályban a tanulás, az alábbi eszközökre lesz 

szükséged: 

 Matematika – 2db négyzetrácsos füzet (kisalakú), 1db papír mérőszalag, 1db 

30 cm-es egyenes vonalzó, 1db derékszögű vonalzó, 1db kicsi, téglalap alakú, 

keret nélküli tükör (mindkét oldala tükör, geometriához) 

 Magyar nyelv-és irodalom - 4db vonalas füzet (3. osztályos, 12-32),  

 Német – 1db vonalas füzet (12-32), szótárfüzet (a tavalyit lehet folytatni) 

 Környezet – 1db vonalas füzet (12-32) 

 Ének – 1db kisméretű kottafüzet (a tavalyi is jó) 

 Honismeret – 1db sima v. vonalas füzet (a tavalyi is jó) 

 egyéb: üzenő füzet (akinek kell, és ez bármilyen lehet, de a tavalyit is lehet 

folytatni),  

(Kérlek, olyan füzeteket vegyetek, amelyekben van, és jól látható a margó!) 

 

 Rajz, technika:   

Cipős dobozba (ami még jó, az lehet a tavalyi is, de kérlek, hogy egy picit jobb 

minőségű legyen, mert a munkákban akkor van sikerélmény, pl. a zsírkréta 

tud nagyon silány lenni)  

 12 színű vízfesték,  

 6-os vagy 12-es tempera + külön egy fehér tubusos tempera  

 12db-os zsírkréta (jobb minőség) 

  12db-os filctoll 

  1db technokol ragasztó, 2db stift ragasztó (nagy), 1db cellux 

  1db jól vágó olló (inkább hegyes) 

  3db ecset (2-es, 6-os, 10-es), 1db nagyobb ecsettál, ecsettörlő rongy 

 az előző évi gyurma 

 1 cs. írólap (fehér) 

  40db műszaki rajzlap, 10db színes fénymásoló papír (2db piros, 2db 

zöld, 2db sárga, 2db kék, 2db barna), A/4-es 10db-os fotókarton 

(vegyes színű), 2 db krepp papír (különböző színek: fehér, sárga, piros, 

kék, zöld… extra színek is lehetnek) 



 

 Egyéb – 4db HB-s grafitceruza (aki szeretne és tud, Rotringot is használhat), 

1 db jó minőségű toll, 12db-os erős színű színes ceruza, +2 db zöld ceruza, 

hegyező, puha radír, kis vonalzó a tolltartóba, 2db dobókocka, textilszalvéta, 

3db gumis mappa (német, rajz, egyéb feladatlapok), váltócipő és a szokásos 

tornafelszerelés (fehér póló, fehér zokni, fekete v. sötét nadrág, tornacipő – 

világos talpú, melegítő ruha, kis törölköző) 

 

 

Találkozunk 2017. szeptember 1-jén, fél 8 és ¾ 8 között az iskolában (a termünk 

marad). 8 órakor kezdődik a tanévnyitó ünnepély, erre az alkalomra ünneplő ruhát 

vegyél fel! Erre a napra hozd el a taneszközeidet is! 

Vidám, szép nyarat kívánok neked!                                                                  

                                                                                                

 

Szeretettel: Zsóka néni                                                     

 

 
4.a osztály 

megkapták a bizonyítvánnyal együtt 

 
Informatika: 

 Füzet (négyzetrácsos A5-ös)  

 Pendrive (minimum 4Gb-os)  
 

4.b osztály 

megkapták a bizonyítvánnyal együtt 

 
Informatika: 

 Füzet (négyzetrácsos A5-ös)  

 Pendrive (minimum 4Gb-os)  
 

 



5.a osztály  

irodalom 2 db kisalakú vonalas füzet 

nyelvtan 1 db kisalakú vonalas füzet 

német: A4-es órai füzet (nagyon fontos, hogy ilyen méretű legyen, mert a kisebbel 
nem tudunk mit kezdeni, havonta betelik) 
szótárfüzet, a hagyományos 
dolgozatfüzet, az viszont kicsi legyen, mert semmi szükség nagyobbra. 
 
Más nem szükséges, szótára remélem minden gyereknek van otthon. Az okos 
telefon sajnos nem megbízható, sem a google fordító. 
 
 Informatika (5-8.)  

 Füzet (négyzetrácsos A5-ös, akinek szép, lehet a tavalyit is folytatni)  

 Pendrive (minimum 4Gb-os)  
 
Matematika: 

2 db nagyalakú ( A/4-es ) négyzetrácsos füzet, 1 db kisalakú ( A/5-ös ) 

négyzetrácsos füzet, 1 db nagyalakú sima füzet, 1 db mappa, mérőszalag, körző, 

vonalzó: 1db derékszögű, 2 db egyenes 30 és 15 cm-esek, kis tükör, szögmérő ( 

sokféle van, legjobb, amelyiken 2 sorban vannak feltüntetve a számok, ne legyen 

vonalzós!) 

 

5.b osztály  

Magyar nyelvtan: 

 1 db nagyalakú vonalas füzet (A/4) 

 1 db kisalakú vonalas füzet (A/5) 

Magyar irodalom: 

 2 db nagyalakú vonalas füzet (A/4) 

 1 db dosszié 

 1 db karton (színes) 

Német:  
 
A4-es órai füzet (nagyon fontos, hogy ilyen méretű legyen, mert a kisebbel nem 
tudunk mit kezdeni, havonta betelik) 
szótárfüzet, a hagyományos 
dolgozatfüzet, az viszont kicsi legyen, mert semmi szükség nagyobbra. 
 
Más nem szükséges, szótára remélem minden gyereknek van otthon. Az okos 
telefon sajnos nem megbízható, sem a google fordító. 
 
 Informatika (5-8.)  

 Füzet (négyzetrácsos A5-ös, akinek szép, lehet a tavalyit is folytatni)  



 Pendrive (minimum 4Gb-os)  
 
Matematika: 

2 db nagyalakú ( A/4-es ) négyzetrácsos füzet, 1 db kisalakú ( A/5-ös ) 

négyzetrácsos füzet, 1 db nagyalakú sima füzet, 1 db mappa, mérőszalag, körző, 

vonalzó: 1db derékszögű, 2 db egyenes 30 és 15 cm-esek, kis tükör, szögmérő ( 

sokféle van, legjobb, amelyiken 2 sorban vannak feltüntetve a számok, ne legyen 

vonalzós!) 

 
 

6. osztály  

Magyar nyelvtan: 

 1 db nagyalakú vonalas füzet (A/4) 

 1 db kisalakú vonalas füzet (A/5) 

Magyar irodalom: 

 2 db nagyalakú vonalas füzet (A/4) 

 1 db dosszié 

 2 db A/4-es karton (színes)  

 
 Informatika (5-8.)  

@ Füzet (négyzetrácsos A5-ös, akinek szép, lehet a tavalyit is folytatni)  

@ Pendrive (minimum 4Gb-os)  
 
Matematika: 

2 db nagyalakú ( A/4-es ) négyzetrácsos füzet, 1 db kisalakú ( A/5-ös ) 

négyzetrácsos füzet, 1 db nagyalakú sima füzet, 1 db mappa, mérőszalag, körző, 

vonalzó: 1db derékszögű, 2 db egyenes 30 és 15 cm-esek, kis tükör, szögmérő ( 

sokféle van, legjobb, amelyiken 2 sorban vannak feltüntetve a számok, ne legyen 

vonalzós!) 

 

 

7.a osztály   

 irodalom 1 db vonalas füzet 

nyelvtan 1 db vonalas füzet 

német: A4-es órai füzet (nagyon fontos, hogy ilyen méretű legyen, mert a kisebbel 
nem tudunk mit kezdeni, havonta betelik) 
szótárfüzet, a hagyományos 
dolgozatfüzet, az viszont kicsi legyen, mert semmi szükség nagyobbra. 
 



Más nem szükséges, szótára remélem minden gyereknek van otthon. Az okos 
telefon sajnos nem megbízható, sem a google fordító. 
 
 Informatika (5-8.)  
@ Füzet (négyzetrácsos A5-ös, akinek szép, lehet a tavalyit is folytatni)  

@ Pendrive (minimum 4Gb-os)  
 

7.b osztály   

Magyar nyelvtan: 

 1 db nagyalakú vonalas füzet (A/4) 

Magyar irodalom: 

 2 db nagyalakú vonalas füzet (A/4) 

 1 db dosszié 

 2 dbA/4-es karton (színes) 

 német: A4-es órai füzet (nagyon fontos, hogy ilyen méretű legyen, mert a 
kisebbel nem tudunk mit kezdeni, havonta betelik) 
szótárfüzet, a hagyományos 
dolgozatfüzet, az viszont kicsi legyen, mert semmi szükség nagyobbra. 
 
Más nem szükséges, szótára remélem minden gyereknek van otthon. Az okos 
telefon sajnos nem megbízható, sem a google fordító. 

 
 Informatika (5-8.)  

@ Füzet (négyzetrácsos A5-ös, akinek szép, lehet a tavalyit is folytatni)  

@ Pendrive (minimum 4Gb-os)  
 

8.a, 8.b osztály   

Magyar nyelvtan: 

 1 db nagyalakú vonalas füzet (A/4) 

Magyar irodalom: 

 2 db nagyalakú vonalas füzet (A/4) 

 1 db dosszié 

 2 db A/4-es karton (színes) 

 
 Informatika (5-8.)  

@ Füzet (négyzetrácsos A5-ös, akinek szép, lehet a tavalyit is folytatni)  

@ Pendrive (minimum 4Gb-os)  
 

Természetismerethez, biológiához és földrajzhoz egy kis alakú, spirál füzet, lehetőleg 

négyzetrácsos 


