
1. OSZTÁLYOS TANSZERLISTA          2020/2021.  

 

Tolltartóba   

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

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

12 darabos színes ceruza (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.) 

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

2 db négyzetrácsos, margós füzet –A5-ös 

3 db sima lapú füzet – A5-ös 

1 db hangjegy füzet A/5-ös 

2 csomag írólap  
100 db boríték 

2 db paplandosszié (hajtogatós) (bővített németes osztály tanulóinak 2 db) 

2 db felül átlátszó, műanyag, lefűzhető dosszié (bővített németes osztály tanulóinak 4 db: 

piros, sárga, zöld, kék) 

1 db leckefüzet (csak a bővített németes osztály tanulóinak)  

 

A pados dobozba: 

1 doboz korong 

Számkártyák (1-10-ig és 11-20-ig külön összegumizva) 

(A doboz kisméretű legyen -pl. egy jégkrémes doboz) 

 

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 fotókarton két oldalán színes, (fiúk: fiús szín, lányok: lányos szín) 

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

12 színű, jó minőségű vízfesték  
6 db-os tempera plusz 1 db fehér tempera 

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

1 db lezárható tetejű műanyag ecsettál 

3 ragasztó (1 tubus folyékony és 2 ragasztó- stift) 

40 db A/4-es famentes rajzlap (fehér) 

10 db A/3-as famentes rajzlap (fehér) 

10 db A/4-es félfamentes rajzlap 

2 cs. origami lap (két oldala színes, lehetőleg élénkebb színű, 1 cs. négyzet alakú és 1.cs. 

A/4 méretű) 

1 cs. színes kivágópapír 

3 db krepp-papír (tetszőleges színű, de nem mintás) 

10 db hurkapálca 

(1. osztályos technika csomag NEM kell!!!) 

 

Tornafelszerelés: 

Felakasztható tornazsák,  

Póló (fehér), rövidnadrág (bármilyen színű) 

Tornacipő, ne csússzon a talpa! 

(kislányoknak nem kötelező tornadressz) 

 

1 (tartós) műanyag pohár 

30 db eldobható műanyag pohár 

 

Váltócipő kötelező, nem csúszós talpú! 

 

 

A tankönyveket, füzeteket, ellenőrzőt nem célszerű színes csomagolópapírba csomagolni, 

ezekre átlátszó műanyag fólia kell, mert a rajtuk lévő rajzokkal különböztetjük meg őket 

eleinte. Címke kell mindenre. A technika dobozban lévő dolgokra is rá kell írni a nevet 

(ragasztó, olló, festék, ecset), mert így felismerhető és nem keveredik el! 

Javasoljuk, hogy grafit és színes ceruzából is jó minőségűt, jól hegyezhetőt válasszanak, a 

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

pénztárcímke a gyerek nevével, áttekerve Celluxszal.)  
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1 db radír (fehér, jó minőségű) 

1 db hegyező (névvel) 
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Füzetek:    
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A pados dobozba: 

1 doboz korong 

Számkártyák (1-10-ig és 11-20-ig külön összegumizva) 

(A doboz kisméretű legyen -pl. egy jégkrémes doboz) 
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1 db jó minőségű, éles, nem nagy, hegyes olló 

12 színű, jó minőségű vízfesték  
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ezekre átlátszó műanyag fólia kell, mert a rajtuk lévő rajzokkal különböztetjük meg őket 
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Tanszerlista a 2020-2021-es 

tanévre     

                             
2. a osztály 

 

 7 db vonalas füzet (2. 

osztályos vonalazású 16-32-

es ) / olvasás füzet, 

tollbamondás füzet 2 db, 

nyelvtan füzet, 

erkölcstan/hittan füzet, német 

füzet, német szótárfüzet/ 

 2 db A/5-ös négyzethálós 

füzet /matematika füzet/ 

 2 db nagyalakú (A/4-es) sima 

füzet /német népismeret füzet, 

környezetismeret füzet/ 

 1db leckefüzet  

 1 db kotta füzet (tavalyi jó) 

 1 db olvasónapló (egyik 

oldala üres, másik vonalas) 
 

Tolltartóba: 

 3 db HB-s grafit ceruza 

 2 db postairon (1 vékony, 1 

vastag) 

 színes ceruzák (12 színű) 

 radír 

 hegyező 

 rövid vonalzó (15 cm) 

 

Matek dobozba: 

a tavalyi jó, de legyen benne 1 db 

centiméterszalag, 1 db iránytű 

 

Tornazsákba: 

 tornacipő 

 rövidnadrág 

 fehér póló 

 zokni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika dobozba: jó a tavalyi 

(mindenki igény szerint tölti fel) 

 1 db Pritt ragasztó stift 43g 

 1 doboz zsírkréta 

 1 doboz pasztellkréta 

 filctoll (6 szín) 

 12-es festék 

 ecsetek (2, 4, 8-10) 

 rongy 

 tempera (6 színű) 

 olló 

+ 

 10 db félfamenetes rajzlap A/4 

 krepp-papír (fiúk zöld, lányok 

citrom- vagy narancssárga) 

 1 db nagy két oldalán színes 

foto-karton (fiúk: 1 barna, 

lányok: 1 sárga) 

 rajztábla (fa) 

 

Egyéb: 

 2 db /hajtogatós/ dosszié (az 

iskolatáskába és németre) 

 órarend 

 füzet-és könyvborítók 

(átlátszó) 

 füzet címke 

 

 

Váltócipő 

 

Kötelező olvasmányok 2. 

osztályban: 

Bosnyák Viktória: Mantyusok 

Csukás István: A téli tücsök meséi 

(Az elsőt ősszel, a másodikat 

tavasszal fogjuk együtt olvasni.) 

 

 

 

 

 



Tanszerlista a 2020-2021-es tanévre                                 

2.b osztály 

 

12 db vonalas füzet (2. osztályos 

vonalazású 16-32-es ) 

/ 1 Olvasás füzet, 1 Írás füzet, 1 

nyelvtan füzet, 1 Helyesírás füzet, 1 

Másolás füzet, 1 környezetismeret 

füzet, 1 Erkölcstan/hittan füzet, 1 

üzenő füzet,1  Olvasónapló füzet, 2 

Német füzet, 1 német szótárfüzet- ez is 

másodikos vonalazású füzet/ 

2 db A/5-ös négyzethálós füzet 

/matematika füzet/ 

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

1db leckefüzet  

1 db kotta füzet 

 

Tolltartóba: 

3 db HB-s grafit ceruza 

2 db postairon 

Színes ceruzák (12 színű) 

Radír 

Hegyező 

Rövid vonalzó 

Olló 

 

1 db centiméterszalag 

 

10 átlátszó, lefűzhető dosszié 

10 boríték 

 

1 tartós műanyag pohár 

váltócipő 

 

1 cs.  origami papír 20x20-as vagy 

15x15-ös( mindkét oldala különböző 

színű) 

olló 

3 db ragasztó stift 

1 doboz zsírkréta (12 színű) 

1 doboz vízfesték( jó ami maradt) 

1 doboz tempera (12-es) 

2 vastag filctoll (piros, fekete) 

ecsetek ( ami maradt, és 1 db 12-16 

közötti) 

vizes edény 

 pamut törlő kendő 

 

2 cs. írólap 

1 db cellux 

1db derékszögű vonalzó – névvel 

ellátva 

1 db hosszú egyenes vonalzó– névvel 

ellátva 

1 cs. Milton kapocs 

1 cs. gémkapocs 

 

1 db /hajtogatós/ dosszié (az 

iskolatáskába a papíroknak) 

Órarend 

Füzet-és könyvborítók 

Füzet címke 

 

Tornazsákba: 

Tornacipő 

Rövidnadrág 

Fehér póló 

zokni 

 

Kötelező olvasmányok 2. 

osztályban: 

Bosnyák Viktória: A sirály a király? 

Csukás István: A téli tücsök meséi 
(Az elsőt ősszel, a másodikat tavasszal 

fogjuk együtt olvasni) 

 

 

 

Az elmaradt osztálykirándulásunkat (Piliscsév - 

Játékpark) átrakattuk szeptember 3. hetére. 

Amennyiben a járványhelyzet megengedi, 

illetve a szülői hozzájárulást is megkapjuk, 

szeretnénk pótolni az elmaradt programot. 

Ennek költségével (Kb. 5.000.Ft) a szeptemberi 

költségvetésben tervezzetek. Köszönöm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanszerlista a 2020-2021-es tanévre                                 

2.c osztály 

 

12 db vonalas füzet (2. osztályos 

vonalazású 16-32-es ) 

/ 1 Olvasás füzet, 1 Írás füzet, 1 

nyelvtan füzet, 1 Helyesírás füzet, 1 

Másolás füzet, 1 környezetismeret 

füzet, 1 Erkölcstan/hittan füzet, 1 

üzenő füzet,1  Olvasónapló füzet, 2 

Német füzet, 1 német szótárfüzet- ez is 

másodikos vonalazású füzet/ 

2 db A/5-ös négyzethálós füzet 

/matematika füzet/ 

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

1db leckefüzet  

1 db kotta füzet 

1 db sima (napközis – rajz) füzet 

 

Tolltartóba: 

3 db HB-s grafit ceruza 

2 db postairon 

Színes ceruzák (12 színű) 

Radír 

Hegyező 

Rövid vonalzó 

Olló 

 

1 db centiméterszalag 

 

10 átlátszó, lefűzhető dosszié 

10 boríték 

 

10 db eldobható műanyagpohár  

váltócipő 

 

2 cs. írólap 

20 db műszaki rajzlap A/4 

3 db ragasztó stift 

1 db folyékony ragasztó 

1 doboz pasztellkréta 

filctoll (6 szín) – nem a tolltartóban lesz, 

beadjuk, kell rá a név 
 

1 db cellux 

1db derékszögű vonalzó – névvel 

ellátva 

1 db hosszú egyenes vonalzó– névvel 

ellátva 

1 cs. Milton kapocs 

1 cs. gémkapocs 

 

1 db /hajtogatós/ dosszié (az 

iskolatáskába a papíroknak) 

Órarend 

Füzet-és könyvborítók 

Füzet címke 

 

Tornazsákba: 

Tornacipő 

Rövidnadrág 

Fehér póló 

zokni 

 

Kötelező olvasmányok 2. 

osztályban: 

Bosnyák Viktória: A sirály a király? 

Csukás István: A téli tücsök meséi 
(Az elsőt ősszel, a másodikat tavasszal 

fogjuk együtt olvasni) 

 

 

 

Az elmaradt osztálykirándulásunkat (Piliscsév - 

Játékpark) átrakattuk szeptember 3. hetére. 

Amennyiben a járványhelyzet megengedi, 

illetve a szülői hozzájárulást is megkapjuk, 

szeretnénk pótolni az elmaradt programot. 

Ennek költségével (Kb. 5.000.Ft) a szeptemberi 

költségvetésben tervezzetek. Köszönöm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanszerlista a 2020-2021-es tanévre                                 

2.d osztály 

 

  2. osztályos vonalazású 16-32-es  

magyarhoz:4db 

*Olvasás füzet, Írás füzet, nyelvtan 

füzet, helyesírás füzet,/ 

*Erkölcstan/hittan füzet:1db 

 *üzenő füzet:1db 

 *német füzet:3db 

 *környezetfüzet:1db  

 

+1olvasónaplónak:„mesefüzet (Ars 

Una Stúdió) : sima + vonalas lapok  

egy füzetbe fűzve - ha nincs +1 

vonalas füzet( 16-32) 

 

2 db A/5-ös négyzethálós füzet 

/matematika füzet/ ( tavalyi is jó ) 

1 db nagyalakú (A/4-es) sima füzet  

/Német népismeret füzet/a tavalyit 

lehet folytatni 

1db leckefüzet  

1 db kotta füzet 

1 db sima (napközis – rajz) füzet 

 

Tolltartóba: 

3 db HB-s grafit ceruza 

2 db postairon 

Színes ceruzák (12 színű) 

Radír 

Hegyező 

Rövid vonalzó 

 

beszedjük:  

1 db centiméterszalag 

10 átlátszó, lefűzhető dosszié 

10 boríték 

 

30 db műszaki rajzlap A/4 

3 db ragasztó stiftragasztó 

1 db folyékony ragasztó 

 

 

 

Technika doboz: ( a tavalyi 

felújítva jó) 

1 doboz zsírkréta, olló 

1 doboz pasztellkréta 

1csomag origami 

filctoll (6 szín) 

fekete tűhegyű alkoholos filctoll 

olló 

 

 

1 db /hajtogatós/ dosszié a rajzoknak 

3db lefűzhető dosszié ( német, 

környezet,  matek 

Órarend 

Füzet-és könyvborítók 

Füzet címke 

 

Tornazsákba: 

Tornacipő 

Rövidnadrág 

Fehér póló 

zokni 

 

Kötelező olvasmányok 2. osztályban: 

Bosnyák Viktória: A sirály a király? 

Csukás István: A téli tücsök meséi 

(Az elsőt ősszel, a másodikat 

tavasszal fogjuk együtt olvasni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanszerlista a 2020-2021-es tanévre                                 

2.e osztály 

 

2 db A/5-ös négyzethálós füzet 
/matematika füzet/ 

1db leckefüzet  

1 db kotta füzet 

3 db sima füzet 

 

 

Tolltartóba: 

3 db HB-s grafit ceruza 

2 db postairon 

Színes ceruzák (12 színű) 

Radír 

Hegyező 

Rövid vonalzó 

 

1 db centiméterszalag 

 

10 átlátszó, lefűzhető dosszié 

30 boríték 

 

10 db eldobható műanyagpohár  

váltócipő 

 

1 db nagy két oldalán színes foto-

karton (fiúk: zöld, lányok: piros) 

3 db ragasztó stift 

1 db folyékony ragasztó 

1 doboz zsírkréta 

1 doboz pasztellkréta 

filctoll (6 szín) 

Vízfesték 12-es.  

Olló 

 

 

1 db /hajtogatós/ dosszié (az 

iskolatáskába) 

Órarend 

Füzet-és könyvborítók 

Füzet címke 

 

Tornazsákba: 

Tornacipő 

Rövidnadrág 

Fehér póló 

zokni 

 

Kötelező olvasmányok 2. 

osztályban: 

Csukás István: A téli tücsök meséi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


