
 
1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 

2022-2023. tanév 
 
 

3 db 14-32-es füzet  (vonalas) 
1 db 27-32-es füzet (négyzetrácsos) 
1 db  80-32-es füzet  (sima A4) 
1 db  hangjegyfüzet   
1 db  üzenőfüzet 
 
12 db-os  színes ceruza  
2-2 db piros, kék, zöld ceruza (Faber-Castell) 
2 db postairon 
3 db HB-s  grafitceruza  (Faber-Castell, háromszögletű) 
1 db kék táblafilc 
12 db-os  zsírkréta 
12 db-os  vízfesték + 1-1 db fehér, fekete, piros kis tubus tempera 
3 db ecset: vékony, közepes, vastag (szőrből) 
1 db ecsettál (nagyobb méretű, Ramás doboz is jó) 
2db stiftragasztó 
1db olló (használható, hegyes) 
1doboz korong 
1doboz logikai készlet 
2 db dosszié 
1 csomag gyurma 
100 db normál boríték  
1 csomag origami lap 
30 db A4-es rajzlap 
1 csomag A4 fénymásolópapír/félév 
10 db laminálófólia A4 
5 db laminálófólia A3 
1 doboz a padba  az eszközöknek (maximum 8 cm magas, a dunavarsányi MA-KO-RI üzletben 
megvásárolható) 
Német tagozatosoknak ezen felül: 2 db  80-32-es füzet  (sima A4) 
                                                               1 csomag fénymásolópapír A4 
 
Tisztasági csomag:  
4 db-os WC papír 
3 csomag 100 db-os papírzsebkendő 
2 csomag papírkéztörlő 
1 csomag szalvéta 
1 csomag nedves törlőkendő 
1 flakon folyékony szappan 
 
Tornafelszerelés:   
fehér póló 
nyers vagy fehér talpú tornacipő 
fiúknak piros rövidnadrág 
lányoknak fekete fitnesznadrág 
 
Minden holmit, felszerelést névvel vagy monogrammal ellátva kérünk! 
 



 
2. osztályosok eszköz- és tanszerigénye 

2022-2023. tanév 
 

 
 
3 db   A/5 vonalas füzet  2. osztályosok részére (16-32) 
2 db mesefüzet 

1 db   A/5 négyzetrácsos füzet  
1 db leckefüzet 
1 db A4 sima füzet 

 

3 db HB-s ceruza 
színes ceruza készlet (minimum 12 színű) 
1 db vastag és 1 db vékony szőr ecset 
6 db-os filctoll készlet 

vízfesték készlet 
tempera (6 db-os) 
2 db stiftragasztó  
éles, hegyes olló (bal kezeseknek bal kezes olló!) 
1 db műanyag óra 
vonalzó (1db nagy egyenes, 1 db kicsi egyenes) 
papír mérőszalag 

tükör (szögletes, keret nélküli) 
50 db műszaki rajzlap (sima, nem keretezett) 
1 csomag A4 fénymásoló papír    
10 db A4 laminálófólia  
 
Német tagozatosoknak ezen felül:  

3 db A/5 vonalas füzet 

1 csomag A4 fénymásoló papír     
 
 
Az 1. osztályban megmaradt eszközök használhatók a 2. osztályban is. 
 
Tornafelszerelés:  fehér póló 

fiúknak piros rövidnadrág 
lányoknak fekete fitnesznadrág  
fehér vagy drapp talpú tornacipő vagy teremcipő 

                               tréningruha, edzőcipő 
 
Minden holmit, felszerelést névvel vagy monogrammal ellátva kérünk!!! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. osztályosok eszköz- és tanszerigénye 
2022-2023. tanév 

 
 

 
10 db   A/5 vonalas füzet 3. osztályosok részére 12-40 
2 db   A/5 négyzetrácsos füzet  
1 db hangjegyfüzet  
1 db szótárfüzet 
1 db leckefüzet 
 

HB-s ceruzák 
1 db B-s ceruza 
1 db vastag és 1 db vékony szőr ecset 
vízfesték készlet 
tempera 
ecsettál 
1db stiftragasztó 
éles, hegyes olló 
színesceruza készlet 
vonalzó (32 cm-es és 15 cm-es) 
papír mérőszalag 
logikai készlet 

50 db rajzlap 
2 db rajzgyűjtő mappa (pólyás vagy gumis dosszié) 
1 cs. írólap 
1 cs. színes lap 
1 cs. origami lap 
1 csomag A4 fénymásoló papír 
 

Német tagozatosoknak ezen felül:  
3 db A5 vonalas füzet 3. osztályosok részére 
1 csomag A4 fénymásolópapír 

                              
 

Tornafelszerelés:  fehér póló 
fiúknak piros rövidnadrág 
lányoknak fekete biciklisnadrág  
fehér vagy drapp talpú tornacipő vagy teremcipő 

                               tréningruha, edzőcipő 
 
Minden holmit, felszerelést névvel vagy monogrammal ellátva kérünk!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4. osztályosok eszköz- és tanszerigénye 

2022-2023. tanév 
 

 
 
11 db A/5 vonalas füzet 4.osztályosok részére (21-32) 
2 db A/4 négyzetrácsos füzet (nem spirál!) 
1 db A/4 vonalas füzet (nem spirál) 

1 db hangjegyfüzet  
2 db szótárfüzet 
1 db leckefüzet 
 
HB-s ceruzák 
színesceruza készlet 
1 db vastag és 1 db vékony szőr ecset 
vízfesték készlet 
6 db-os tempera 
pasztell kréta készlet 

4 db-os filctoll készlet 

1 db stiftragasztó 
éles, hegyes olló 
vonalzó (1 db nagy egyenes, 1 db kicsi egyenes, 1 db derékszögű)  
körző 

papír mérőszalag   
10 db hurkapálca 

50 db rajzlap 
2 csomag írólap 
1 csomag A4 színes papír 
1 csomag fénymásoló lap A4 
osztályonként 1 csomag lamináló fólia 

 

 

Tornafelszerelés:  fiúknak piros rövidnadrág 
lányoknak fekete biciklisnadrág  
fehér póló 
fehér vagy drapp talpú tornacipő vagy teremcipő 

   tréningruha, edzőcipő 
 

 
Minden holmit, felszerelést névvel vagy monogrammal ellátva kérünk!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


