VALAMENNYI ÉVFOLYAMON

 az ünnepi viselet: lányoknak sötét szoknya, fehér blúz, fiúknak sötét nadrág, fehér ing,
egységes iskolai logós nyakkendő
 testnevelés órára: piros sportnadrág vagy tornadressz, fehér póló, tornacipő, fehér zokni
 a mindennapokra: váltócipő
 tolltartóban: 4 db grafit ceruza (HB-s és 2b-s), 2-2 db zöld, piros és kék ceruza, 2 db
piros-kék vastag postairon, 1 db radír, 1 db hegyező,1 db 15 cm-es műanyag vonalzó, 12
db-os vastag színes ceruza, 4 színű filctoll
 üzenő füzet (bármilyen)
 2. évfolyamtól 1 db leckefüzet
 1 cs fénymásoló papír (a tanév során 1x)
 2 dosszié
 textilszalvéta
 műanyag pohár
 2 lyukú, tartályos hegyező
 kis kéztörlő akasztóval

1. osztály
Tantárgy
Matematika

Magyar nyelv és
irodalom
Környezetismeret
Ének – zene
Technika
Rajz

Füzet
Kód – jelleg
27-32 kis négyzetrácsos

Egyéb eszközök
Db
3

14-32 kicsi vonalas

4

babzsák (kb. 10x10 cm-es), 2 doboz
számolókorong, 2 cs számolópálcika,
1 cs szám- és jelkártya, 1 db műanyag
óra, 2 dobókocka, 1 papír mérőszalag
(100 cm-es), 1 műanyag keretes tükör,
1 logikai készlet

20-32 kicsi sima
1
36-16 kicsi hangjegyfüzet
1
60 db A/4-es famentes rajzlap, 20 db A/3-as rajzlap, 5 cs írólap,
2 cs színes papír, 1 cs 10x10 cm-es és 1 cs 20x20 cm-es origami papír,
1 tekercs választható színű krepp papír, 1 csiptetős rajztábla, 1 cs hurkapálca,
1 db olló, 1 doboz gyurma, 1 doboz 6 színű tempera, 2 folyékony és 2 stiftes
ragasztó, 1 doboz 12 színű zsírkréta, 1 doboz 12 színű vízfesték, ecsetek
(2-es, 4-es, 10-es), műanyag vizes tálka, törlőrongy,
műanyag terítő az asztalra

2. osztály
Tantárgy
Matematika

Magyar nyelv és
irodalom
Környezetismeret
Ének – zene
Technika
Rajz

Füzet
Kód – jelleg
27-32 kis négyzetrácsos

Egyéb eszközök
Db
4

16-32 kicsi vonalas

4

babzsák (kb. 10x10 cm-es), 1 db
műanyag óra, 2 dobókocka, 1 papír
mérőszalag (100 cm-es), 1 műanyag
keretes tükör, 1 logikai készlet, 1 db
műanyag hőmérő

20-32 kicsi sima
1
36-16 kicsi hangjegyfüzet
1
60 db A/4-es famentes rajzlap, 20 db A/3-as rajzlap, 5 cs írólap,
2 cs színes papír, 1 cs 10x10 cm-es és 1 cs 20x20 cm-es origami papír,
1 tekercs választható színű krepp papír, 1 csiptetős rajztábla,
1 cs hurkapálca, 1 db olló, 1 doboz gyurma, 1 doboz 6 színű tempera,
2 folyékony és 2 stiftes ragasztó, 1 tekercs cellux, 1 doboz 12 színű
zsírkréta, 1 doboz 12 színű vízfesték, ecsetek (2-es, 4-es, 10-es),
műanyag vizes tálka, törlőrongy, műanyag terítő az asztalra

3. osztály
Tantárgy
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom
Környezetismeret
Ének – zene
Technika
Rajz

Füzet
Kód – jelleg
27-32 kis négyzetrácsos

db
3

Egyéb eszközök

12-32 kicsi vonalas

6

1 db hosszú vonalzó (30 cm-es), 1 db
derékszögű vonalzó

20-32 kicsi sima
1
36-16 kicsi hangjegyfüzet
1
80 db A/4-es famentes rajzlap, 20 db A/3-as rajzlap (3.b osztályra nem
vonatkozik), 5 cs írólap,
1 cs színes papír, 1 cs 10x10 cm-es és 1 cs 20x20 cm-es origami papír,
1 tekercs választható színű krepp papír, 1 csiptetős rajztábla (3.b osztályra
nem vonatkozik),
1 cs hurkapálca, 1 db olló, 1 doboz gyurma, 1 doboz 6 színű tempera, és 2
tubus fehér tempera
2 folyékony és 2 stiftes ragasztó, 1 tekercs cellux, 1 doboz 12 színű
zsírkréta, 12 színű filctoll készlet, 1 doboz 12 színű vízfesték, ecsetek (2-es,
4-es, 10-es),
műanyag vizes tálka, 2-3 db kicsi tálka a temperának, törlőrongy, műanyag
terítő az asztalra (min. 50x60 cm)

4. osztály
Tantárgy
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom
4.a Németeseknek
Környezetismeret
Ének – zene
Technika
Rajz

Füzet
Kód – jelleg
27-32 kis négyzetrácsos

Egyéb eszközök
db
3

21-32 kicsi vonalas

8

1 db hosszú vonalzó (30 cm-es), 1 db
derékszögű vonalzó, körző

21-31 A4-es (nagy) vonalas 1
21-32 kicsi vonalas
1
36-16 kicsi hangjegyfüzet
1
50 db A/4-es famentes rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap, 10 db műszaki rajzlap
fejléc nélkül, 2 cs színes papír, 1 cs 10x10 cm-es és 1 cs 20x20 cm-es
origami papír, 1 tekercs választható színű krepp papír, 1 csiptetős rajztábla,
1 db olló, 1 doboz gyurma, 1 doboz 6 színű tempera, 2 folyékony és 2
stiftes ragasztó, 6 színű filctollkészlet, 1 doboz 12 színű zsírkréta, 1 doboz
12 színű vízfesték, ecsetek (2-es, 4-es, 10-es), műanyag vizes tálka,
törlőrongy, műanyag terítő az asztalra

