
Tanszerlista első évfolyam 
- 3 db 1. oszt. vonalozású füzet (14-32) 
- 1 db sima füzet (20-32) 
- 2 db A/4-es méretű sima füzet 
- A/4-es papírdosszié 
- 3 csomag írólap 
- 100 db boríték (olvasáshoz kell) 
-  átlátszó lefűzőfólia 
- 3db kis alakú négyzethálós füzet (27-32) 
- 1db keret nélküli kis tükör (9X 6 cm)  
- 1db kicsi műanyag vonalzó a tolltartóba 
- 1 korongos doboz 
- 1 db papír mérőszalag (1m) 
- 2 db dobókocka (1.b nem kér) 
- 1 csomag műanyag számolópálcika  
- 1 doboz logikai készlet (1.b nem kér) 
- műanyag óra forgatható mutatóval 
- 1db iratpapucs 
- 12 korongos vízfesték (fehér legyen benne) 
- 12 színű zsírkréta (fehér szín is legyen benne) 
- 1 doboz gyurma 
- 30 db A/4-es famentes rajzlap 
- 10 db műszaki rajzlap 
- 4-es, 6-os, 10-es ecsetek 
- szivacs (kicsi) 
- törlőkendő 
- 1 kicsi papírvágó olló  
- 3 db nagy stift ragasztó 
- 2 db A/4 –es színes lap csomag 
Kicsi hangjegyfüzet (36-16) 
- 12 színű vastag, puha ceruzát,  
- 3 db vékony grafit ceruzát (HB),  

- 2 db puha vastag kék, piros postairont,  
- 1 db vékony kék, piros, zöld színest,  

Puha radír, tartályos kétlyukú hegyezőre 
- tornacipő (tudja bekötni) 
- fehér póló 
- fehér zokni 

Tanszerlista második évfolyam 
3 db négyzetrácsos füzet 
1 nagy alakú, sima lapos füzet (egyelőre 
jó a tavalyi is) 
matek doboz:(korongok, pálcikák, 
számkártyák, óra, tükör, játékpénz, 
dobókockák, logikai készlet, mérőszalag, 
hőmérő). Kérjük szépen, tegyenek benne 
rendet. pótolják, ha valami elveszett! 
Csak azokból a felszerelési tárgyakból 
kellene újat venni, ami nagyon 
elhasználódott, elfogyott. Pl. filctollak, 
ecsetek. 12 színű vízfesték legyen 
mindenkinek! 
2 nagyobb stift ragasztó 
kiegészíthető: 12 színű tempera, 
akvarellceruza, akvarellkréta 
6 db másodikos vonalozású füzet (16-32) 
1 nagy alakú, sima lapos füzet  
1 db vonalas füzet (16-3 
1 kottafüzet 
tornazsákban: fehér póló, fehér zokni, 
rövidnadrág, edzőcipő, tréningruha, 
ugrálókötél  
Tolltartó: 
3 db HB-s vagy H-s grafitceruza 
3 db vékony színes ceruza (piros, kék, 
zöld) 
12 színű színesceruza-készlet 
radír 
15 cm-es vonalzó 
váltócipő (ne legyen papucs) 
 

Tanszerlista harmadik évfolyam  
10 db 12-32 számú vonalas füzet, 
3 db négyzethálós füzet 
1 db leckefüzet 
2 db nagy alakú zöld füzet 
3 csomag írólap 
50 db műszaki rajzlap (a/4) (nem 
keretes.) 
1 db 30 centis vonalzó  
1 db kicsi vonalzó (tolltartóba férjen be.) 
12 színű színes ceruza 
Zsírkréta 
 filctoll készlet 
 2 darab fekete tűfilc (ne alkoholos 
legyen!) 
12 színű vízfesték, tempera (jó a 
másodikos, ha megfelelő állapotban 
van.),  
Tolltartóba: 3 db hb-s grafit ceruza, 2 db 
zöld ceruza, 2 db piros ceruza, 2 db kék 
ceruza, radír, toll. 
1 db nagy (stift) ragasztó 
Tornafelszerelés: kék tornanadrág, fehér 
póló, fehér tornacipő. Kislányok 
választhatnak kék tornadresszt is. 
Alátét 
Törölköző (névvel ellátva.) 
Váltócipő 
 

Tanszerlista negyedik évfolyam 
14 db 21-32 számú vonalas füzet  
3 db matematika füzet 
1 db  kis alakú kottafüze 
vastag és vékony ecset, 
12 gombos vízfesték 
6 színű tempera készlet, 
színes zsírkréta készlet 
olló 
2db nagyobb méretű stift ragasztó, 
1 db cellux 
20 db A/4-es műszaki rajzlap, 
20db rajzlap 
1db kicsi szivacs vagy törlőrongy 
2 db toll, 
4db grafit, 
1 db zöld, 1db kék vékony színes ceruza, 
12 db-os színesceruza, 
átlátszó műanyag vonalzó, 
radír, 
ceruzahegyező, 
1db stift ragasztó 
1db körző (Nem kell készlet.) 
Váltócipő 
Névvel és akasztóval ellátott kicsi 
törölköző.  
Tornazsák: sötét nadrág, fehér póló, 
fehér zokni, tornacipő.  
1 csomag szalvéta, 
100 darabos papírzsebkendő  
 
 



- sötét sportnadrág 
- téli időszakban melegítő alsó, felső 

- ugráló kötél 
- felakasztható törölköző kicsi (30X50) névvel 
- 100 db-os papír zsebkendő 
- 1 csomag szalvéta 
- 1db folyékony szappan 
-váltócipő 

 
 

 


