
 
 
 

 TANSZERLISTA    1.b   OSZTÁLY 
 

 
 

 1 db vonalas füzet (üzenőfüzet) elsős (14-32) vonalazású 
 

Tolltartó:  
 5 db grafit ceruza (HB-s és lehetőleg háromszög oldalú legyen) /Milan/ 
 fehér radír (hosszabb zsinórral a tolltartóra kötve) /Koh-I-Noor „elefántos”/ 
 zárható, tárolós hegyező, (duci ceruzára is!), 
 2 db vastag postairon (piros/kék) /Milan Maxi/ 
 20 cm-es vonalzó, (ami a tolltartóba belefér) /flexibilis M&G/ 
 színes ceruzák (12 db) /Milan 231/ 
 1-1db kék, piros, zöld ceruza  

(lehetőleg háromszögletű legyen az összes ceruza és minden tárgy monogrammal ellátott!) 
 

Magyar: 
 1 db vonalas füzet, elsős (14-32) vonalazású      (olvasás füzet)  
 1 db vonalas füzet, elsős (14-32) vonalazású      (írás füzet) 
 1 db vonalas füzet, elsős (14-32) vonalazású     (nyelvtan  füzet) 
 1 db mesefüzet, elsős (14-32) vonalazású 
 1 db dosszié a feladatlapoknak, (lehetőség szerint PIROS színű) 
(minden névvel, osztállyal, ovis jellel ellátva) (a „sünis” füzetek a célszerűek!)  

 
Matematika: 
 2 db négyzethálós füzet (névvel, osztállyal, ovis jellel ellátva) 
 1 db dosszié a feladatlapoknak, (névvel, osztállyal, ovis jellel ellátva) (lehetőség szerint 

NARANCSSÁRGA színű) 
 szám- és jelkártya, (kivágva, összegumizva) 
 korong, (minden darab monogrammal ellátva) 
 pálcika,  
 logikai készlet 
 óra 
 2 db dobókocka 

(névvel, ovis jellel ellátott műanyag dobozban)  
 

Angol: 
 1 db vonalas füzet, elsős (14-32) vonalazású 

 (névvel, osztállyal, ovis jellel ellátva) 
 1 db dosszié (névvel, osztállyal, ovis jellel ellátva)  

(lehetőség szerint KÉK színű) 
 

Etika: 
 1 db sima füzet (névvel, osztállyal, ovis jellel ellátva) 
 1 db fehér színű merev falú irattartó papucs 

 
Ének: 

 1 db kottafüzet (névvel, osztállyal, ovis jellel ellátva) 
 



Rajz: 
 1 db rajzdosszié a rajzoknak (lehetőség szerint ZÖLD színű) 
 20 db normál (világosabb színű) félfamentes rajzlap 
 20 db normál fehér műszaki rajzlap (nem keretszegélyes) 
 2 csomag írólap 
 1 piros, 1 zöld és 1 tetszőleges színű (két oldalán színezett) nagy karton 
 1db fekete fotókarton 

 
Rajz doboz (névvel, ovis jellel ellátott, nagyobb férficipőnek való papírdoboz) 

 1db 12 db-os gombfesték, /Nebulo/ 
 1 db nagy fehér tempera 
 5 db különböző méretű ecset /ICO/ 
 1db vizes edény 
 1 db törlőrongy 
 1 doboz olajpasztell (12 színnel) /M&G/ 
 1 doboz „duci” színes ceruza (12 darabos) /Milan 261/ 
 1 db vékony és vastag végű alkoholos filc (0,8-2,8mm) /M&G/ 

Lehetőleg minőségi ceruzák, mert sajnos sok olcsóbb ceruza rosszul fog 
 4-5 db nagyobb újságpapír (padot leteríteni) 
 Felnőtt méretű póló a ruha védelmére 

  (mindenre kérünk nevet írni!) 
 
Technika doboz (névvel, ovis jellel ellátott, nagyobb férficipőnek való doboz) 

 1 db fémolló (hegyes) 
 1 db csőrös (piros) Technokol ragasztó /35g/ 
 1 db közepes méretű stiftes ragasztó /Pritt 22g/ 
 1 csomag natúr gyurma /Nebulo/ 
 20 db hurkapálca 
 2 db (bármilyen színű) krepp-papír  
 2 csomag színes hajtogatólap (ebből 1 csomag origami lap, és 1 csomag kivágólap) 

(mindenre kérünk nevet írni!) 
 

Testnevelés felszerelés 
a) Testnevelés tagozaton: 

 Lányoknak, fiúknak egyaránt piros nadrág és fehér póló, 
 melegítő (téli időszakra) 
 Fehér torna zokni és edzőcipő 

           (érdemes monogramot tenni a felszerelésekbe!) 
 

b) Művészeti tagozaton: 
 Lányoknak, fiúknak egyaránt piros nadrág és fehér póló, 
 melegítő (téli időszakra) 
 Fehér torna zokni és edzőcipő 

           (érdemes monogramot tenni a felszerelésekbe!) 
 

c) Úszásra: 
 Úszódressz a lányoknak, fiúknak úszónadrág.  
 Úszószemüveg, úszósapka, törölköző, papucs, fésű!, hajszárító (fiúknak nem kell) 

 
Tisztasági csomag (első félévre) 

(az első héten szedjük, névvel ellátott kidobható zacskóban kérjük behozni) 
 2 cs. papír guriga kéztörlő (1 csomagban 4 db) 



 2 cs. papírzsebkendő (100 db-os!) 
 2 cs. szalvéta 
 1 cs. WC papír 
 1 db folyékony szappan 
 1 cs. nedves fertőtlenítő kendő 

 
Saját tisztasági csomag (felakasztható kicsi zacskóban): 

 kis törülköző,  
 kis pohár,  
 kis kanál  

 
Tankönyvekről: mi adjuk oda a gyerekeknek első tanítási napon. 
(A könyveket kérjük másnapra átlátszó műanyag borítóba bekötni és felcímkézni) 

 
A tanévnyitó és az ebédbefizetés időpontjáról az iskola honlapján kaphatnak értesítést, illetve   
fogadó napokon az iskola telefonszámán! (367-1429)  

 
Amennyiben lehetséges, kérnénk, hogy ne gurulós iskolatáskát vegyenek gyermekeiknek, 
mert tapasztalataink szerint nem praktikus a kicsik számára.  

 
A tanévnyitóra kérünk:  

 ünneplőruhát (fekete/kék alsó, fehér felső),  
 tolltartót 
 váltócipőt  
 üzenőt  

 
A váltócipő olyan szandál legyen, ami nem csúszik, jól tartja a gyerek lábát! (ne zárt sportcipő, illetve ne 
papucs legyen!) 

 
Első napra is érdemes egy kis tízórait, innivalót csomagolni! 

    
 
 

 
Nagy szeretettel várjuk elsőseinket!                               

Magdi néni és Katinka néni                                                
                  


