
1. a osztály 

2015/2016 

Kellnerné Géczy Ágnes 

 

 
Matematika                                                              Mappák: összesen 3 db 

2 db négyzetrácsos füzet                                           1 db az elkészült rajzoknak, munkáknak                                      

1 db vonalzó 30 cm-es                                              1 db a táskába 

1 db tükör / egyenes oldalakkal /                              1 db dolgozatoknak 

1 db hosszú papír mérőszalag                                   1 db nagyméretű Vázlatfüzet /rajzolásra/                            

1 doboz kék-piros papírkorong 

2 db dobókocka                                                        Üzenő füzet:   

Logikai készlet, színes műanyag pálcák                  elsős vonalazású 14-32 

Műanyag óralap 

 

Magyar nyelvtan:                                                    Tisztasági csomag: 

1 db vonalas füzet 14-32                                           kis méretű textil kéztörlő, fésű, pohár                

                                                                                   kiskanál, textil szalvéta 

Magyar irodalom:                                                     

1 db vonalas füzet 14-32 

 

Testnevelés felszerelés:                                            Természetismeret: 

tornacipő, fehér zokni, fehér trikó,                            1 db nagy méretű sima füzet /A4/ 

 piros színű kisnadrág/tornadressz 

                                                                                     

Ének:                                                                         Tolltartóban: 
1 db hangjegyfüzet                                                     4 db puha grafit ceruza, 2 postairón  

                                                                                    radír, hegyező, kis méretű vonalzó 

Rajz+ Technika:                                                       2-2 db sárga, piros, kék, zöld, barna 

ceruza 

60 db A/4 műszaki rajzlap                                          

2 db Suli ragasztó /stift/                                             Egyéb: 

2 tubus Technokol ragasztó                                        babzsák 

2 db Cellux ragasztó                                                   Betűtartó, hozzá való betűk 

20 db hurkapálca                                                        4 tekercs toalettpapír 

„festős póló”                                                              1 db folyékony szappan 

1 ív színes karton                                                       1 csomag 100-as papír zsebkendő 

2 doboz gyurma                                                         1 db nagyméretű cipős doboz 

1 csomag krepp papír                                                 Ablak Zsiráf 

1 db jól vágó olló                                                       1 csomag fénymásoló papír /A4/ 

2 csomag színes papír / kicsi és nagy méretű /                   

színes ceruzák, fonalak                                              

zsírkréták, vízfesték, tempera, 

ecsetek /2-2 db vékony és vastag/, szivacs 

 

 

 

 



 

 

1. b osztály 

2015/2016 

Horváthné Homonnai Gabriella 
 

Iskolatáska (Az oldaltáska gerinc deformitáshoz vezet, nem javaslom.) 

Uzsonnás táska: Textilszalvéta 

 Műanyag pohár 

Tisztasági csomag :  Jól szellőző zsákban 1 db kis alakú textiltörülköző (névvel) 

1 db kényelmes benti cipő (a nyári szandál kiváló, míg ki nem növi a csemete) 

A tolltartó tartalma: 2 db vastag, ∆ alakú HB-s grafit ceruza  

2 db vékony, ∆ alakú HB-s grafit ceruza (ha szükséges, ∆ alakú 

ceruzafogó) – Nem radíros végű! 

2 db vastag postairón (piros-kék) 

1 db vastag, zöld ceruza (javításhoz, jelöléshez)  

12 db-os színes ceruza készlet (∆) 

Hegyező (vastag-vékony funkcióval) 

Radír (elefántos) – Mivel életkorilag a „radírkorszakban” leszünk, nem 

mindig használhatják a gyerekek, de szükséges. 

15 cm-es műanyag vonalzó (napi használatra) 

>  Az elhasznált készlet folyamatosan pótlandó !!!!! 

Magyar nyelv és irodalom:  
 4 db vonalas füzet (14-32) (+ alátét) 

 2 db sima füzet (20-32) 

 50 db kisméretű szabvány boríték 

 1 db ping-pong labda, 1 db lufi 

 2 db fűzős mappa lyukasztott papírhoz 

Matematika: 3 db négyzetrácsos füzet (27-32), legyen margója 

 1 db mappa lyukasztott papírhoz 

 Logikai készlet + tartó dobozka 

 1 csomag színes számolópálcika + tartó dobozka 

 1 csomag műanyag 4 színű számolókorong + tartó dobozka 

 4 db dobókocka 

 1 db tanulói óra (műanyag) 

 1 db műanyag +/- vonalzó  

 1 db 30 cm-es műanyag vonalzó 

 1 db keretezetlen zsebtükör 

 1 csomag szám- és jelkártya (1. osztályosoknak) 

Testnevelés: Lányok: kék tornaruha    Fiúk: kék tornanadrág/fehér póló  

 2 pár fehér zokni 

 Tornacipő (fűzős, gumi talpú) 

 2 db 10x15-ös rizszsák (babzsák, de rizzsel kérem tölteni), a logikai 

készlet dobozának mérete 

 1 db ugrókötél, 1 db kis méretű gumilabda 

Német nyelv: Vázlatfüzet B5-ös (kicsi) hófehér 

 1 db lefűzős mappa 

Környezetismeret: 1 db nagy alakú sima füzet (80-32) 

Ének: 1 db kottafüzet (nagy alakú)  

Rajz, technika: 1 db B4-es vázlatfüzet (famentes= fehér lapú, nagy alakú)  

 50 db A/4-es famentes rajzlap 

 10 db A/3-as famentes rajzlap 

 1 db fa, csiptetős rajztábla 

 12 db-os olajpasztell kréta, filctoll 

 1 db fekete tűfilc 

 4-es, 6-os, 10-es ecset 

 Festős póló, nedvszívó rongyocska 



 2 db dekor karton (ha lehet, kétoldalon színezett) 

 2 csg krepp papír 

 20 db hurkapálca 

 1 doboz natúr gyurma 

 Origami papír 2 csomag A/4,         2 csomag 20x20-as 

 1 db jól nyíró olló 

 2 db PRITT stiftes ragasztó (ha lehet, nagy) (hamar elfogy, mindig  

 pótolni kell! 

 2 db sulifix folyékony ragasztó (nem technokol) 

 Maradék fonal, hímzőfonal, spárga, textildarabok 

  

Napközi: 1 db tetszőleges füzet szabadidős tevékenységhez 

 1 db gumis mappa, rajzoknak, képeknek 

 

Üzenő füzet:  14-32-es vonalas füzet (eleinte mindegy, mert még nem tudunk írni, sok 

lesz a ragasztandó üzenet) 

 

Leckefüzet 1 db 

1 csomag fénymásolópapír 

1 tekercs cellux 

 

1 db irattartó papucs (papír, 7 cm-es) 

 

Félévenként: 2 csomag 100-as papír zsebkendő, 1 csomag papírszalvéta, 2 tekercs WC papír, 4 

csomag papír kéztörlő. 

 

Kérem, hogy minden felszerelést szíveskedjenek névvel ellátni. A könyveket, füzeteket célszerű 

átlátszó fóliába csomagolni, minden könyv gyönyörű borítójú, az azonosítás is a képek alapján 

történik (Vedd elő a cicás könyvet!) A tankönyvek állagát meg kell őrizni, mert év végén újra a 

könyvtár tulajdonába kerül. 

 

 

Kellemes pihenést és jó készülődést kívánok: Gabi néni 

 
 

 

 



1. c osztály 

2015/2016 

Dászkál Dóra 
 

Kérem, hogy minden itt felsorolt eszköz névvel vagy monogrammal legyen ellátva!  

 

Tolltartó, benne: 
- 2 db 2B-s ceruza  

- 2 db HB-s ceruza  

- 1 db kék színes 

- 1 db piros színes 

- 1 db zöld színes 

- 10 db-os színes ceruzakészlet 

- 1 db vastag postairón  

- 1 db faragó (2 méretű lyukkal, 

tartállyal) 

- 1 db rövid, egyenes vonalzó (15-20cm) 

- 1 db fehér radír (+ tartalékok) 

 

Tisztasági csomag 
- 2 db kicsi törölköző (egy tartalék) 

- 1 db fésű 

- 1 db pohár 

- 2 db textil szalvéta (egy tartalék) 

- 1 db kiskanál 

 

Külön szatyorban: 
- 1 csomag WC papír 

- 2 db 100-as papír zsebkendő 

- 1 csomag szalvéta 

- 1 db folyékony szappan 

- 1 db váltócipő (szellőzős, kényelmes) 

 

Füzetek, egyebek: 
- 5 db 14-32-es vonalas füzet 

- 3 db 27-32-es matematika füzet 

- 3 csomag írólap 

- 1 db 20-32-es sima lapú füzet 

- 1 db műanyag, átlátszó betűtartó 

betűkészlettel 

- 1 db lefűzős mappa 

- 1 db vázolófüzet rajzoláshoz 

- 1 csomag fénymásolópapír 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikához 

Doboz, benne: 
- 1 db óralap 

- 1 db 1m-es papír mérőszalag 

- 1 db logikai készlet 

- 1 doboz korong készlet (piros-kék) 

- 1 db 32cm-es vonalzó 

- 1 csomag számoló pálca (+2db gumi) 

- 3 db dobókocka 

 

Testneveléshez 

Tornazsák, benne: 

- 1 db tornacipő 

- 1 db ugrókötél 

- 1 db fehér póló 

- 1 db kék tornanadrág  

- 2 pár fehér zokni 

- 1 db babzsák 

- 1 db 20-25cm-es gumilabda 

 

Technikához, rajzhoz 
- 2 db irattartó mappa 

- 60 db famentes rajzlap 

- 2 csomag színes papír 

- 12-es színes ceruza 

- 12-es zsírkréta 

- 12-es filctoll 

- 2 db A4-es hajtogató papír 

- 1 csomag hurkapálca 

- 1 db krepp papír 

- 1 db dekorációs karton 

- 1 csomag szívószál 

- 1-1 db 4-es, 6-os és 10-es ecset 

- 1 db éles olló 

- 1 db gyurma (szürke) 

- 1 db stiftes ragasztó 

- 1 db folyékony ragasztó 

- 1 rossz póló 

- 2 db cellux 

 

 

 



 

2. a osztály 

2015-2016 

Petrikné Várhalmi Zsuzsanna – Döme Barbara 
 

Kérjük, hogy minden eszköz névvel, jellel legyen ellátva! A könyveket és a füzeteket kérjük, 

csomagolják be! Az első osztályos jó állapotú eszközök megfelelnek 2. osztályban is. 

 

Tolltartó 

1 db vékony piros ceruza  

1 db vékony kék ceruza  

1 db vékony zöld ceruza  

3-4 db HB-s grafit (nem radíros) ceruza  

1 db fehér radír  

1 db kicsi vonalzó  

1 db hosszú vonalzó - beszedve 

12 színes ceruza 

1 db tartályos hegyező  

1 db golyóstoll 

 

Iskolatáska:  

8 db 16-32-es vonalas füzet  

ebből:  

- 2 db magyar  

- 1 db üzenő  

- 1 db erkölcstan és hittan  

- 1 db tollbamondás  

- 1 db dolgozatfüzet 

- 2 db tartalék 

1 db nagy alakú, nem spirál, vonalas füzet 

(környezet) 

2 db irattartó (A/4 ), ami belefér a táskába 

2 db 27-32-es rácsos (matek) füzet  

1 db 36-16-os kicsi kotta füzet – a tavalyit 

folytatjuk 

3 csomag írólap  

1 db leckefüzet  

1 db üres órarend  

1db napközis, sima füzet 

 

Tisztasági csomag, benne:  

1 db pompás folyékony szappan 

Törölköző  

Fésű  

Pohár  

Kiskanál  

Textil szalvéta  

3 db WC-papír  

3 db 100-as papír zsebkendő  

1 csomag szalvéta 

 

Tornazsák, benne:  

piros  rövidnadrág  

fehér póló  

2 pár fehér zokni  

tornacipő  

(váltócipő) 

 

Matematika doboz, benne:  

3 db dobókocka  

1 db téglalap alakú, keret nélküli zsebtükör  

1 csomag számolópálca  

1db papír mérőszalag  

Játékpénz (borítékban, kivágva)  

1 db játékóra 

100 szál pl. fogpiszkáló 10-esével begumizva 

 

Technikához, rajzhoz:  

12-es filctoll  

50 db famentes rajzlap  

2db krepp papír (egy világos, egy sötét)  

festő póló  

1 csomag élénk színű színes papír  

1 csomag nagy origami papír  

12-es zsírkréta  

1 db vékony, 1 db vastag ecset  

Ecsettörlő rongy  

éles, hegyes olló  

2 db stift ragasztó  

1 db folyékony ragasztó 

 

Ajánlott olvasmányok a nyárra:  

Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé  

Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon  

Csukás István: Téli tücsök meséi 

Brumi könyvek 

Szutyejev: Vidám mesék 

Szabó Magda: Bárány Boldizsár 

és még sok szép könyvcím, az olvasás füzetben 

összegyűjtve.(Könyvajánló) 

 

 Év közben , közös olvasmányunk lesz 
(megvásárolható, vagy akkor kölcsönözhető) 

Tersánszky J. J.: Misi Mókus kalandjai 

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 

 

Várjuk kis másodikosainkat szeptemberben, addig 

is nagyon  sok pihenést,  gyönyörű időt, rengeteg 

közös  családi élményt kívánunk a nyárra!  

 

Barbi néni                   Zsuzsa néni  

 

 

 



 

 

 

 

2. b  

2015-2016 

Mohácsi Szilvia – Fehérné Arnóczki Éva 
 

Tolltartó 

1 db vékony piros ceruza  lehet postairon is

  

1 db vékony kék ceruza  

1 db vékony zöld ceruza  

3-4 db       alakú HB-s grafit (nem radíros) ceruza  

1 db fehér radír  

1 db kicsi vonalzó  

12 színes ceruza 

 

Iskolatáska:  

4 db 16-32-es vonalas füzet  

3 db 27-32-es rácsos (matek) füzet  

1 db 36-16-os kicsi kotta füzet (jó az elsős füzet, 

folytatjuk) 

1 db fehér radír  

1 db tartályos hegyező  

1 db hosszú vonalzó (beszedtük, az első szülőin 

egyeztetjük) 

1 db leckefüzet  

1 db órarend  

 

Tisztasági csomag, benne:  

Törölköző – akasztóval és névvel ellátva 

2 tekercs papír kéztörlő  

Textil szalvéta  

 4 db WC-papír  

3 db 100-as papír zsebkendő  

1 csomag szalvéta  

Folyékony szappan (1 nyomós + 1 utántöltő) 

 

Tornazsák, benne:  

sötétkék vagy fekete rövidnadrág  

fehér póló (ne legyen rajta minta) 

2 db fehér zokni  

babzsák - beszedve 

ugrókötél  - beszedve 

tornacipő  

 

Matematika doboz, benne:  

3 db dobókocka  

1 db téglalap alakú, keret nélküli zsebtükör  

1 csomag számolópálca  

1db papír mérőszalag  (jó az IKEA-s)  

Játékpénz (borítékban, kivágva)  

óra 

logikai készlet 

4 színű korong (amit a magyarhoz kértem tavaly) 

 

Technikához, rajzhoz: (amennyiben 

használható az tavalyi, minden használható, 

nem kell külön újat venni) 

12-es filctoll  

20 db famentes rajzlap  

festő póló  

12-es zsírkréta  

1 db vékony, 1 db vastag ecset ecsettörlő rongy  

Éles olló  

2-3 db stift ragasztó  

1 db folyékony ragasztó 

festőpaletta 

Festéket kérem, senki ne vegyen, az első szülőin 

egyeztetünk. 

 

Váltócipő 

 

Kötelező olvasmány a nyárra: 

Bosnyák Viktória: A sirály a király? 

 

Ajánlott olvasmányok a nyárra:  

Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé  

Rumini könyvek 

Geronimo Stilton könyvek 

Bori könyvek 

 

A nyári élményeidet a kapott füzetbe 

összegyűjtheted.  

Ha olyan helyen jársz nyáron, amit szívesen 

megosztanál velünk, hogy ott nagyon jól érezted 

magad, akkor ne legyél rest: Ragadj ceruzát és 

vesd papírra!  

Írd le mikor merre jártál és mit csináltál ott. 

Ragaszthatsz bele képeslapot, fényképet, 

belépőt… Rajzolhatsz is bele szépeket!  

 

Ha a képeslapot nem beragasztani szeretnéd, 

hanem nekem küldeni ezt is megteheted: 

Mohácsi Szilvia 

Dunakeszi, Ifjúság u. 23. 

2120 

 

Ha olvastál egy jó könyvet, azt is bele írhatod 

(szerző – cím – Miért tetszett?). 

 

 

Szép szünetet kíván Neked a 

nyárra: 

Éva néni és Szilvi néni 

 



  

2. c osztály eszközlista  

2015 – 2016 

Bánka Mónika 
Kérjük, hogy minden eszköz névvel, jellel legyen ellátva! A könyveket és a füzeteket kérjük, 

csomagolják be! Az első osztályos jó állapotú eszközök megfelelnek 2. osztályban is. 

 

Tolltartó 

1 db vékony piros ceruza  

1 db vékony kék ceruza  

1 db vékony zöld ceruza  

3-4 db HB-s grafit (nem radíros) ceruza  

1 db fehér radír  

1 db kicsi vonalzó  

1 db hosszú vonalzó - beszedve 

12 színes ceruza 

1 db tartályos hegyező  

1 db golyóstoll 

 

Iskolatáska:  

8 db 16-32-es vonalas füzet  

ebből:  

- 2 db magyar  

- 1 db üzenő  

- 1 db erkölcstan és hittan  

- 1 db tollbamondás 

- 3 db tartalék 

2 db irattartó (A/4), ami belefér a táskába 

2 db 27-32-es rácsos (matek) füzet  

1 db 36-16-os kicsi kotta füzet – a tavalyit 

folytatjuk 

3 csomag írólap  

1 db leckefüzet  

1 db üres órarend  

 

Tisztasági csomag, benne:  

1 db pompás folyékony szappan 

Törölköző  

Fésű  

Pohár  

Kiskanál  

Textil szalvéta  

3 db WC-papír  

3 db 100-as papír zsebkendő  

1 csomag szalvéta 

 

Tornazsák, benne:  

sötétkék vagy fekete rövidnadrág  

fehér póló  

2 db fehér zokni  

babzsák  

ugrókötél  

gumilabda,  

tornacipő  

 

Matematika doboz, benne:  

3 db dobókocka  

1 db téglalap alakú, keret nélküli zsebtükör  

1 csomag számolópálca  

1db papír mérőszalag  

Játékpénz (borítékban, kivágva)  

1 db játékóra 

100 szál pl. fogpiszkáló 10-esével 

begumizva 

 

Technikához, rajzhoz:  

Cipős doboz 

12-es filctoll  

2 csomag befőző celofán (40X40 cm) 

50 db famentes rajzlap  

2db krepp papír (egy világos, egy sötét)  

festő póló  

1 db bébiételes kisüveg 

1 csomag élénk színű színes papír  

1 csomag nagy origami papír  

12-es zsírkréta  

1 db vékony, 1 db vastag ecset  

Ecsettörlő rongy  

1 db spirálfűzésű, sima vázlatfüzet (B/4-

32) 

éles, hegyes olló  

2 db stift ragasztó  

1 db folyékony ragasztó 

 

 

Ajánlott olvasmányok a nyárra:  

Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé  

Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon  

Csukás István: Téli tücsök meséi 

Brumi könyvek 

Tersánszky J. J.: Misi Mókus kalandjai 

Szutyejev: Vidám mesék 

Szabó Magda: Bárány Boldizsár 

 

Nagyon sok pihenést, gyönyörű időt és 

rengeteg élményt kívánunk a nyárra! 

 

A Tanító nénik 

 

 

 



3.a; 3.b; 3.c; 3.d osztályok eszközigénye 

2015-2016 

 

 
ÜZENŐ FÜZET 

 

LECKEFÜZET 

 

MAGYAR, NYELV: 

4 db harmadikos vonalazású 12-32-es jelzésű 

füzet 

 

MATEMATIKA: 

 

2 db négyzetrácsos füzet  

1 db 30 cm-es vonalzó 

 

 

TECHNIKA, RAJZ: 

 

50 db A/4-es famentes rajzlap 

1 csomag színes lap A/5 

1 csomag színes lap A/4 

12 db-os színes ceruza 

12 db-os filctoll 

1 db fekete tűfilc 

2 db A4-es méretű mappa 

12 db-os zsírkréta 

12-es vízfesték  

tempera  

1-1 vékony, közepes és vastag ecset 

olló, ami jól nyír 

1 db folyékony ragasztó  

1 db ragasztó stift 

1 db cellux 

1 db színes, foto karton  

 

 

KÖRNYEZETISMERET: 

1 db vonalas füzet 

 

TISZTASÁGI CSOMAG 

textilszalvéta 

törülköző 

kiskanál, műanyag pohár 

 

EGYÉB 

 

1 csomag WC papír 

3 csomag papírszalvéta 

3 csomag papír zsebkendő 

1 db folyékony szappan 

váltó cipő 

 

 

TOLLTARTÓBAN 

4 db grafitceruza 

1 csomag színes ceruza 

hegyező 

1 db kék toll 

kis vonalzó 

radír 

 

TORNAZSÁK 

2 pár fehér zokni 

tornacipő 

tornanadrág+sima fehér póló 

télre melegítő 

hosszú hajú lányoknak hajgumi 

 

 

Vidám, gond nélküli nyarat, a következő tanévre 

jó készülődést kívánunk: 

 

 a tanító nénik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. a osztály 

2015-2016 

Tornai - Vajda Zsófia 
 
 

  10 db vonalas füzet                (21 32) 

    4db négyzetrácsos füzet   (27-32)  

    1db hangjegy füzet    (36-16) 

    1db szótár füzet    (31-32) 

    1db lecke füzet 

 

    2 csomag színes papírkészlet   A/4 

    1 csomag írólap 

    3 db irattartó mappa    A/4   

  50 db keretezetlen, famentes  rajzlap              A/4 

    1 db bármilyen színű fotó karton 

    1 db bármilyen színű krepp-papír 

 

    4 db grafit ceruza 

    2 db vékony piros ceruza 

    2 db vékony kék ceruza 

  12 db-os színes ceruza 

  12 db-os filctollkészlet 

    1 doboz (jó minőségű) tempera 

    1 doboz zsírkréta 

    2 db vékony ecset  

    2 db vastag ecset 

    2 db (jó minőségű) radír 

    1 db tolltartóban tárolható vonalzó 

    2 db kék golyóstoll 

    1 db hegyező 

    1 db stift ragasztó 

    1 db jól nyíró olló 

    1 db egyenes vonalzó (30 cm) 

    1 db körző 

    1 db zsebtükör 

    2 db dobókocka  

    1 db cellux ragasztó  

    1 db doboz, az eszközök tárolására 

  tisztasági csomag  

  testnevelés felszerelés  

 

  Nyári olvasmánynak ajánlom: 

 Erich Kästner: Az állatok konferenciája 

 Fekete István: Tüskevár 

             Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő 

             Bálint Ágnes: Hajónapló 

             A. Milne: Micimackó 

 

 

  Tartalmasan eltöltött vidám nyarat kívánok mindenkinek! 

                                                                                                Zsófi néni 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. b osztály 

2015 – 2016 

Tripsó Gáborné 
 
 

  7 db vonalas füzet                (21 32) 

  3 db négyzetrácsos füzet   (27-32)  

  1 db hangjegy füzet    (36-16) 

  1 db szótár füzet    (31-32) 

  2 csomag színes papírkészlet   A/4 

  2 csomag írólap 

  2 db irattartó mappa    A/4   

                                                                                                                     

  50 db keretezetlen, famentes  rajzlap              A/4 

  4 db grafit ceruza 

  2 db vékony piros ceruza 

  2 db vékony kék ceruza 

  12 db-os színes ceruza 

  12 db-os filctollkészlet 

  1 doboz (jó minőségű) tempera 

  1 doboz zsírkréta 

  2 db vékony ecset  

  2 db vastag ecset 

  2 db (jó minőségű) radír 

  1 db tolltartóban tárolható vonalzó 

  1 db kék golyóstoll 

  1 db hegyező 

  1 stift ragasztó 

  1 db jól nyíró olló 

  1 db egyenes vonalzó (30 cm) 

  1 db körző 

  1 db zsebtükör 

  2 db dobókocka  

  1 db bármilyen színű fotó karton 

  1 db bármilyen színű krepp-papír 

  1 db cellux ragasztó (a matematika dobozban meglévő eszközök használhatók) 

  Tisztasági csomag (műanyag pohár, kanál, textil szalvéta, textiltörölköző) 

  Testnevelés felszerelés (fehér póló, fehér zokni, kék nadrág) 

 

  Szóbúvár 

  A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás 

 

  Nyári olvasmánynak ajánlom: 

 Erich Kästner: Az állatok konferenciája 

 Fekete István: Tüskevár 

             Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő 

             Bálint Ágnes: Hajónapló 

             A. Milne: Micimackó 

 

 

  Tartalmasan eltöltött vidám nyarat kívánok mindenkinek! 

                                                                                                Gabi néni 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. c osztályos eszközszükséglet  

2015 – 2016 

Dr. Hercegné Baros Anikó – Tóth Zoltán 
 

Tolltartó, benne: 

1 db Rotring vagy töltőceruza 

3 db HB-s ceruza  

1 db faragó (tartályos) 

+2 db vékony kék színes   

+2 db vékony piros színes         

+2 db vékony zöld színes  

1 db rövid, egyenes vonalzó (15-20 cm) 

1 db fehér radír (+ 1 db tartalék a táskában) 

2 db kéken fogó toll  

 

 

 

 

Tisztasági csomag  
 (felakasztható, lehetőleg textilből), benne:              

1 db kicsi szappantartó szappannal 

1 db kicsi törölköző (+egy a tartalék) 

1 db fésű     

1 db pohár    

1 db textil szalvéta (+egy a tartalék) 

1 db kiskanál     

 

Külön szatyorban: 

2 tekercs WC papír 

3 db 100-as papír zsebkendő 

1 csomag 100 db-os szalvéta 

1 db váltó cipő (szellőzős, kényelmes) 

 

Iskolatáska, benne: 

9 db 21-32-es, vonalas füzet (Irodalom f., Nyelvtan f.1., Nyelvtan f.2, Fogalmazás f., Környezet f.,Dolgozat 

f.,  Üzenő f., Angol f., tartalék f. )  

2 db 27-32-es Matematika füzet (+ 1db tartalék) 

2 csomag írólap 

1 db szótár füzet 

1 db 20-32-es, sima lapú füzet (Rajz f) 

1 db Lecke füzet 

1db 30/32 cm-es egyenes vonalzó 

1 db háromszög alakú vonalzó 

 

Matematikához:                                                 Testneveléshez: 
1 db zsebtükör      Tornazsák, benne: 

3 db dobókocka     1 db tornacipő 

1 db 1m-es papír mérőszalag    1 db ugrókötél 

1 db körző      1 db fehér póló v. trikó,  

       1 db kék tornanadrág     

       2 pár fehér zokni 

       1 db kb. 20 cm-es labda 

Technikához, rajzhoz: 

3 db irattartó      12-es színes ceruza 

50 db famentes rajzlap    12-es zsírkréta 

2 csomag (A4-es és A5-ös) színes papír  12-es filctoll 

1 db A4-es hajtogató papír    1 db 8 színű óriás tempera gombfesték 

1 db éles, hegyes végű olló    1 db stiftes ragasztó 

1 db krepp papír     1 db folyékony ragasztó 

1-1 db 4-es, 6-os és 10-es ecset    

 


