
1. OSZTÁLYOS TANSZERLISTA                         2019/2020.  

 

Tolltartóba   

(ceruzából több is fog fogyni, érdemes többet venni) 

3 db (HB-s) grafitceruza (jó minőségű)   

3 db postairón (2 vastag + 1 vékony) kék - piros 

12 féle színes ceruza (pirosból, kékből, zöldből 2 db legyen)  

1 db radír (fehér, jó minőségű) 

1 db hegyező (névvel) 

1 db kis egyenes vonalzó 

A tolltartóban NE legyen filckészlet! 

 

Füzetek:    

(Füzetből nem érdemes többet venni. Ha lehet, egyszerű füzetek legyenek, a kívül 

tetszetőseknek belül lehet, hogy nem megfelelő a lapminősége: túl fényes, nem jól ír rá a 

ceruza, a gyermeknek nehezebb írnia.) 

3 db elsős vonalazású, margós füzet (14-32) 

2 db négyzetrácsos, margós füzet 

4 db sima lapú füzet 

1 db A/4-es (nagyalakú) sima füzet némethez 

1 db leckefüzet 

1 db hangjegy füzet (4 évig használható) 

3 csomag írólap (érdemes ezen felül a táskában is tartani ilyet,hogy tudjon a gyermek bármikor 

rajzolni) 

3 db paplandosszié (hajtogatós) 

1 db A/3-as méretű műanyag betűtartó (nyomtatvány boltban kapható) 

100 db boríték 

10 átlátszó, lefűzhető dosszié 

Órarend 

Füzetborítók 

Füzet címke 

A tankönyveket majd átlátszó műanyag borítóval kell fedni! 

 

1 doboz korong  
2 csomag műanyag színes számoló pálcika (színenként összegumizva) 

Számkártyák (1-10-ig és 11-20-ig külön összegumizva, műanyag borítékban tárolva) 

 

Rajz - Technika :  ( a következő években majd csak pótolni kell, ami kifogy) 

1 db normál cipős doboz (egyénileg beborítható,, lehet fedeles műanyag is) névvel ellátva 

12 színű jó minőségű zsírkréta  

1 doboz natúr és 1 doboz színes gyurma,  

3 db színes fotokarton két oldalán színes, ( fiúk: kék, zöld, barna, lányok: piros, 

citromsárga, narancs) 

1 db jó minőségű, éles, nem nagy, hegyes olló 

12-es jó minőségű vízfesték  

6 db-os tempera és 1 db fehér tempera 

3 db ecset (vastag , közepes,vékony, nem lapos szőrű, összegumizva) 

1 db vajas doboz (ecsettálnak) 

3 ragasztó (1 tubus folyékony-Technokol és 2 ragasztóstift-Pritt) 

Jó nedvszívó rongy ecsettörléshez (2-3 kisebb darab) 

20 db A/4-es félfamentes rajzlap,  

10 db A/3-as félfamentes rajzlap 

20 db A/4-es műszaki rajzlap 

10 db A/3-as műszaki rajzlap,   

10 db A/3-as pauszpapír 
3 cs origami lap (két oldala színes)( 2 cs. Négyzet alakú és 1.cs. A/4 méretű) 

3 db krepp-papír (1 barna, a többi tetszőleges) 

10 db hurkapálca 

1 lemosható asztali alátét 

/1.osztályos technika csomag NEM kell!!!/ 

 

Tornafelszerelés: 

Felakasztható tornazsák,  

Póló (fehér), Rövidnadrág (fekete) 

Tornacipő, ne csússzon a talpa! 

(kislányoknak nem kell tornadressz) 

 

30 db műanyag pohár 

 

Váltócipő kötelező, nem csúszós talpú ! 

 

A tankönyveket nem célszerű színes csomagolópapírba csomagolni, ezekre majd átlátszó 

műanyag fólia kell, mert eleinte a rajtuk lévő rajzokkal különböztetjük meg őket. A 

füzeteket be kell csomagolni. Címke kell mindenre. A technika dobozban lévő dolgokra is 

rá kell írni a nevet, mert így felismerhető és nem keveredik el.! 

Fontos, hogy grafit és színes ceruzából is jó minőségűt, jól hegyezhetőt válasszanak! A 

ceruzákat is hasznos megjelölni a gyerek nevével vagy monogramjával. (pl. 

pénztárcímke a gyerek nevével, áttekerve Celluxszal.)  

 

 

 

Augusztus végén hagyományos gólyapartinkon szeretnénk fogadni 

elsőseinket és családjukat. Ennek időpontját, valamint a tanévkezdéssel, 

tankönyvátvétellel kapcsolatos egyéb információkat iskolánk weboldalán, illetve a 

bejáratoknál elhelyezett hirdetőtáblákon, a nyár végén olvashatják.  


