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1 db iskolatáska   
1 db szétnyitható tolltartó  
6 db írásfüzet (14-32) (felcímkézve: írás, olvasás, német, 
üzenő, gyakorló 2db)  
3 db négyzethálós füzet kisalakú (felcímkézve: matematika)  
3 db sima füzet (2 db A/5, 1 db A/4) (felcímkézve: etika/hittan, német, KAP a nagy) 

1 db kisalakú kottafüzet 

1 db előre nyomtatott leckefüzet 

 A füzeteknek legyen margója! 
2 csomag írólap 

1 db betűtartó 

3 db HB-s grafit ceruza 

2 db 2B-s grafit ceruza  
2 db piros-kék ceruza, postairon (vastag, vékony)  
12 db-os színes ceruza (tolltartóba)  
1 db golyóstoll  
radírok, hegyező (ha lehet, tartályos)  

kisméretű vonalzó (tolltartóba)  

  
 

Matek doboz (kisméretű, ami a padban elfér!, pl. 

IKEA, KIK, KIKA), benne:  
2 doboz korong, 1 csomag pálcika, 1 doboz logikai lap, 1 mérőszalag matt felületű, 

kisméretű tükör, műanyag óralap, 3 db dobókocka  
 

 

Rajz doboz (IKEA, KIK, KIKA,cipős doboz), benne:  
12 db-os zsírkréta, 2 db jó minőségű stiftes ragasztó, 12 db-os vízfesték, 3 db 

ecset (vastag, közepes, vékony), ecsetes tálka, rongy, fehér tempera, 6 db-os 
színes tempera, színtelen gyurma, olló, 

 

 

Irattartó papucs, benne:  
60 db félfamentes rajzlap, 20 db A/4-es színes kartonlap, 1 csomag A/4-es origami, 
1 csomag négyzet alakú origami 



2 db nagyméretű színes karton (50x70), 2 tekercs színes krepp papír,  

1 gombolyag fonal, 2 db A/4-es színes dekorgumi, 1 csomag hurkapálca,  

műanyag alátét/rajztábla, 

babzsák  

köthető székpárna 

kis méretű törölköző 

váltócipő, váltószandál (hideg idő beálltától)  

 

Tornafelszerelés:  

Összehúzható, zsinóros/cipzáros zsák, piros (Petőfis) póló, fekete 

rövidnadrág, fehér zokni, bokát tartó, világos talpú 

sportcipő/tornacipő 

 

Ünneplő ruha: 

Fehér ing/blúz, fekete nadrág/szoknya és ünneplő cipő.  

Nemzetiségi viselet. (Iskolától kapják majd.) 

 

Reggelihez, uzsonnához:  

uzsonnás doboz vagy kisebb ételtároló doboz, újratölthető, jól záródó kulacs 
 

- tankönyvek, munkafüzetek, füzetek bekötéséhez 
átlátszó A/4-es és A/5-ös méretű fólia (kb. 10-10),  

- csúszózáras tasak 0,5 literes, vagy 1 literes, kb. 10 db Rossmann, DM, 

(logikai lapoknak, pálcikáknak, temperának stb.)  
 

 
 

Minden eszközre kérjük a nevet és az osztályt (ovis jelet is) ráírni! 
Nagyon jó nyarat és felkészülést kívánok! 

 

 

Ildikó néni 

 

 


