Felszerelés
1. osztály
4 db
1 db

vonalas füzet (száma: 14-32) – Érdemes tartaléknak is venni!
vonalas füzet (száma: 21-32; minden második vonalat vastagítani kell):

2 db
matematika füzet
1 db
sima füzet
1 db
nagyalakú sima füzet (matek órára)
1 db
névjegykártya tartó
– Kérem vágják ki és tegyék a névjegykártya tartóba a Játékház Feladatlapok I. hátuljában található
kisbetűket!
2 csom.
írólap
1 csom.
színes fénymásolópapír
1 csom.
fehér fénymásolópapír
1 db
matek doboz: 3 db dobókocka; 1 cs. francia kártya; logikai lapok,
jel- és számkártyák; 1 cs színesrúd készlet; 1 doboz korong,
1 cs. számoló pálcika
1 db
rajzdoboz: 1 fehér és 1 színes gyurma, olló, zsírkréta, festék, ecsetek, tálka,
rongy, műanyag terítő, 2 db ragasztó (stift és tubusos), színes ceruza
1 db
rajztábla
100 db
famentes rajzlap A/4
2 db
dosszié
babzsák
tornacipő
tornaruha (fekete színű rövidnadrág, fehér póló)
váltócipő
tisztasági csomag
tolltartóba: színes ceruzák, grafit ceruzák, piros-kék postairon
krepp papír 1 cs.
fotókarton (1 tömb)
100 db
boríték
1 db
irattartó papucs
kis tükör
gyöngyfűző játék
papír zsebkendő(2 cs.)
szalvéta(1 cs.)
1 müa.dobozba 20 db csipesz
2021. augusztus 26-án (csütörtökön) 9 órától 11 óráig Gólyanap.
Szeretettel várjuk a gyerekeket! Utána rövid szülői értekezletet tartunk.

2021. szeptember 1-én (szerdán) Első tanítási nap,8.00 tanévnyitó
A gyerekek az első nap csak tolltartót, váltócipőt, uzsonnát hozzanak!
17.00 órakor szülői értekezlet
A szülők a szülői értekezletre hozzák be gyermekük összes felszerelését!
Köszönjük a segítséget!

Tanszerlista 2.a osztály részére (2021-2022.tanév)
Magyar
5 db vonalas füzet (16-32): nyelvtan 1, nyelvtan 2, írás, olvasás, gyakorló felirattal
Kötelező / közös olvasmány:
Csukás István: A téli tücsök meséi könyv + a hozzá tartozó olvasónapló
Ajánlott olvasmányok:
Hana Doskocilova: A kisvakond nadrágja
Jean de Brunhoff: Babar király
Kálmán Jenő: Sicc az iskolában
Marék Veronika: Kippkopp mesék
Kormos István: Vackor
A lassabban olvasóknak Marék Veronika könyveit ajánlom vagy a Már tudok olvasni sorozat könyveit.
A nyári szünetben fontos, hogy olvassanak a gyerekek.
Készítsenek plakátot arról a könyvről, amit a nyáron elolvasnak. Legyen rajta a könyv írója, címe!
Tudjanak mondani néhány szót: miért tetszett, kik a szereplők, legkedvesebb része...

Matematika
1 db zárható műanyag tárolódoboz (kb.33cm x 19cm x 12 cm nagyságú) – benne:
1 cs számolópálcika (zárható, kis dobozban)
1 db logikai készlet
100 cm-es papírszámegyenes
játékpénz 100Ft-ig (kivágva, kis dobozban, 1Ft-os is!)
15-20 cm-es kicsi vonalzó (ami a tolltartóba belefér)
20 db 5 Ft-os nagyságú műanyag gomb (zárható, kis dobozban)
2 (esetleg 4) különböző színű táblafilc + mosogató szivacs
számkártya 0-9-ig (két sorozat) névvel ellátva!
1 db A4-es, gumis dosszié (matematika felirattal) – benne:
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (27-32)
2 db A4-es négyzetrácsos füzet (87-32)
Technika + Rajz
(Ha jó állapotú, a tavalyi eszköz is jó!)

50 db famentes rajzlap
2 csomag A4-es nagyságú színes papír
2 csomag 20X20-as négyzet alakú origami papír
6 különböző színű A4-es méretű kartonpapír (képeslap keménységű)
1 gombolyag középvastag kötőfonal (tetszőleges színű)
1 gombolyag hímzőcérna (tetszőleges színű) + hozzá való hímzőtű (tompa végű)
1 doboz natúr gyurma
1 doboz színes gyurma
2 db (40gr) Stift / UHU / Print / hasonló minőségű ragasztó (NE Pepco-s!!!)
12 db színes ceruza
12 színű filctoll
12 színű /jó minőségű/ vízfesték (ne legyen csillámos)
12 színű tempera
2 tubus fehér tempera
12 színű zsírkréta
2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es ecset

2 db nagyobb tálka
műanyag festékpaletta
műanyag asztalterítő a padra (festéshez)
nedvszívó törlőruha
* aki szeretné: póló a festéshez
Testnevelés
tornazsák – benne:
2 pár tornacipő (kinti + benti)
fehér póló
fekete rövidnadrág
fehér váltózokni
tréningruha (hűvösebb napokra)
hajgumi a hosszabb hajú lányoknak
Tolltartóba
5 db HB grafit ceruza
1 db keményebb fajta, fehér radír
2 db piros színes ceruza
2 db kék színes ceruza
2 db zöld színes ceruza
1 db piros-kék vékony postairon
1 db piros-kék vastag postairon
1 db 2 lyukú hegyező
Egyebek
1 db vonalas füzet üzenőnek (16-32):
az első oldalon: gyerek neve, szülők telefonszáma, kivel mehet haza és mikor
1 csomag írólap
1 db fekete, M-es (közép) vastagságú alkoholos filc
1 db irattartó papucs
1 db törülköző (akasztóval, névvel ellátva!)
1 db műanyag ivópohár
1 db kiskanál
1 db textil / műanyag terítő (evéshez)
250 ml folyékony szappan (műanyag adagolóban)
váltócipő
tépőzáras ülőpárna
váltóruha („baleset” esetére)
(Az olló, folyékony ragasztó, 30cm-es vonalzó, tükör, műanyag óralap, csipeszek, rajztábla, hurkapálcika
bent vannak az iskolában!)
Minden eszközre kérjük a gyermek nevét felírni!!!
(A tankönyvek csomagolását átlátszó borítóval és rögzített könyvjelzővel, a borítóján
névvel ellátva kérjük! - Az első tanítási napon fogják hazavinni a gyerekek.)

Mindenkinek vidám, pihentető nyarat kívánunk!
Tanító nénik

Tanszerlista 2.b osztály részére
Mindenre kérjük a gyermek nevét felírni!
Magyar
5 db vonalas füzet (száma: 16-32)
+ 1 db vonalas füzet üzenőnek (16-32)
1 db sima füzet /kisméretű /jutalmaknak/
1 db A4-es /nagyméretű/ sima füzet
1 db A4-es, gumis dosszié magyar felirattal (fénymásolatoknak)
- Balázs Ágnes: Mesélő nyelvtan (Hetedhét háború a Hangok földjén) Foglalkoztatókönyv; a magyar
nyelvtan tananyaghoz kapcsolódik (Ebbe írni és rajzolni is fognak.)
- Ablak – Zsiráf Gyermeklexikon
- Csukás István: A téli tücsök meséi
- Varga Katalin: Mosó Masa mosodája
- Bosnyák Viktória: A sirály a király?
- Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon (Nyárra ajánlott olvasmány)
Minden gyerektől kérek egy plakátot a nyáron olvasott kedvenc könyvéről egy kartonra;
szerepeljen rajta a könyv szerzője, címe, szereplők, a történetből a kedvenc rész rövid leírása;
Miért ez a kedvenc könyved? Miért ajánlanád?
Rajzok a szereplőkről, eseményekről, kedvenc részekről.
Szeptember 1-re kérem hozni mindenkitől.
Matematika

cipős dobozban (névvel): lehetőleg külön kis fedeles műanyag dobozban:
1 doboz korong,
2 dobókocka,
játékpénz (5 -5 db 1, 2, 5, 10, 20, 50 és 100 „Ft” - természetesen saját készítésű is lehet!)
játékóra,
műanyag számegyenes ( piros – kék),
(kis tükör iskolában maradt),
100-as számkörös papírszámegyenes= 1 méteres centiméter beosztású papír mérőszalag-,
10 db 10-esével kötegelt kb. 8 cm hosszúságú hurkapálca,
vonalzók (32 cm hosszú és háromszög alakú)

+ 1 db dosszié a fénymásolatoknak matematika felirattal
Technika
olló
folyékony ragasztó
papírragasztó stift
natúr gyurma
színes gyurma
gyurmatábla
Rajz
3 csomag írólap
20 db félfamentes és 30 db famentes rajzlap (rajz jelzésű dossziéban)
1 db 12 színű /jó minőségű/ vízfesték (a tavalyi jó lesz!)
12 színű tempera /a tavalyi is jó, akinek volt/
2 tubus fehér tempera
1 db 12 színű zsírkréta (jó a tavalyi)
2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es ecset
2 db kicsi tálka
2 db nagyobb tálka
törlőruha
viaszosvászon alátét (védeni a padot)

Ének
1 db A5-ös kottafüzet
1 db dallamkirakó (A vázolólap háta jó lesz, ami volt elsőben.)
Kérem, hogy aki nem hozta vissza az ének munkafüzetet, az hozza szeptember 1-jén.
Testnevelés
tornazsákban:
babzsák
tornacipő (fűzős vagy tépőzáras, megfelelő talpú)
tornaruha vagy (fehér póló, fekete rövidnadrág)
váltózokni
tréningruha (hidegebb napokra)
hosszú hajú lányoknak hajgumi
+ mini pokróc vagy strandtörölköző
Erkölcstan
1 db sima füzet (csak az új erkölcstanosoknak, a többiek folytatják a régit; be van szedve, az iskolában van)
Tolltartóban :
színes ceruzák (12 színű)
minimum 3 db grafit ceruza (2 db HB-s, 1db B-s a rajzhoz)
1 db piros-kék postairon (vékony)
2 db zöld színes ceruza
1 db keményebb fajta fehér színű radír
egy darab kb. 10 cm-es kis vonalzó (ami a tolltartóban elfér),
1 db 2 lyukú hegyező
Egyebek
2 cs 100 db-os papírzsebkendő
2 cs papírtörlő
ivópohár
kiskanál
1 db textil szalvéta / műanyag / bambusz alátét (evéshez)
váltócipő
ülőpárna (lehetőleg megkötős/tépőzáras)
igazolványkép méretű fénykép (fénymásolt is jó!)
Vidám nyarat kívánunk!
Judit néni és Erika néni

Taneszköz lista 3.a (2021/2022)
.
7 db vonalas füzet (száma:12-32)
2 db matematika füzet (kis alakú)
1 db sima füzet (kis alakú)
1db kottafüzet (kis alapú)
2 db dosszié
Matematika doboz:
∙ dobókocka 3 db
∙ mérőszalag
∙ műanyag óra
∙ UNO kártyacsomag (akinek van,nem kell
új)
Rajz doboz:
∙ rajztábla (aki bent hagyta, nem kell új!) ∙
vízfesték, ecsetek (2,4,6,8,10), tál, rongy ∙
zsírkréta
∙ tempera 12-es, +1 db fehér tubus
∙ színes ceruza, filctoll
Torna felszerelés: tornazsák
∙ fehér póló
∙ fekete vagy sötétkék rövidnadrág
∙ tornacipő

Tolltartó:
1 tömb színes karton
50db A/4-es famentes rajzlap
2 csomag írólap
1 csomag színes fénymásolólap(erős
színű)
2 csomag színes (kivágó, origami) papír
∙ játékpénz
∙ körző
∙ 2db vonalzó (1db kicsi a tolltartóba,1db
minimum 20 cm-es)
∙ tükör ¬
∙ műanyag terítő (tavalyi, lemosva)
∙ olló
∙ ragasztó (2db stift, 1db folyékony) ∙
gyurma (jó a tavalyi, ha épen maradt) ∙
1 cs. közép vastag fonal
∙ fehér zokni
∙ ugrókötél

min. 4-6 db grafit ceruza (HB), színes ceruzák, kéken író golyóstoll, radír, hegyező,
kisvonalzó (már említettem)
Egyéb: iskolatáska, pohár, váltócipő, 2 csomag 100-as papírzsepi (többit a táblázat alapján
később egyeztetjük.)
Ajánlott olvasmány: (nem kötelező
Ablak –zsiráf (tavalyi)
beszerezni)
Magyar helyesírás szabályai Fekete István:
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák Lengyel
Vuk
Dénes: Kossuth Lajos öröksége
Milne: Micimackó
A szünetben olvasott – szabadon választott – legalább egy könyvről készítsetek plakátot,
gyerekek! Legyen rajta a könyv címe, írója, néhány érdekes vagy vicces mondat, illusztráció!
Szívesen fogadnánk – szigorúan gyerekek által megírt – képeslapokat, hogy tudjuk, merre

jártok, hol töltitek a nyarat! ☺
JÓ PIHENÉST, KELLEMES VAKÁCIÓT KÍVÁNUNK!
Vali néni, Zsuzsi néni, Kati néni!

 3. b. osztály taneszközeinek listája 
(2021/2022-es tanév)
A pirossal írt dolgokból újat szeretnénk, a többit, ha jó állapotú, lehet használni tavalyról!!!

Füzetek: (névvel ellátva, nejlon borítóval)
1db hetiterves füzet (1. oldalon minden adattal, telefonszámmal)
2 db (kisalakú) négyzetrácsos füzet
3 db (kisalakú) vonalas - 3. osztályos (12-32)
2 db (kisalakú) MESE FÜZET (12-32)
3db nagyalakú vonalas füzet: (Mindet folytatjuk!)
- 1 nagyalakú négyzetrácsos füzet
-1 Mesélő nyelvtan füzet
-1 Ének –játék – népszokások füzet
- 1 Erkölcstan füzet (csak az erkölcstanosoknak!)
Tolltartóban: (névvel ellátva)
5db grafit ceruza
(Aki szeretne, 1 rotringot is tarthat már magánál.)
12 színű színes ceruza
1db piros-kék postairon
1db (puha, fehér) radír
1db toll
1db kis vonalzó 

Padban tárolt tanszerek: 
mappa A/5 - 1 db kisalakú füzeteknek

Játék doboz (matematika és magyar): 1db (Elférjen a padban!!!)
1db korongkészlet,
1 zacskó számolópálcika
5 db dobókocka,
1 db Békás csörgő, papírcenti, logikai készlet, tükör, óra, francia kártya
Rajz és technika eszközök:
40 db A/3 műszaki rajzlap
60db A/4 műszaki rajzlap
100 db A4 géppapír

 Rajz és technika dobozban (Benti dobozban tároljuk. )
12db-os zsírkréta (v.olajpasztell)
12db-os vízfesték 
12db-os filctollkészlet 
2-3db ecset  (Ha jó állapotú, tavalyi is jó!)
1db olló 
4db nagyméretű kenőfejes ragasztó 
1db technokol ragasztó
1db mosogatószivacs + 1 vizespohár - festéshez
Tornazsák tartalmazzon:
1 pár tornacipő 
1 pár fehér zokni
1 fehér póló 
1 sötétkék vagy fekete
rövidnadrág 
1 tréningruha (a hidegebb napokra), lányoknak: hajgumi, fésű

 „Tisztasági csomag”: (I. félévre való- tárolás miatt nem szedünk be többet!)
2 guriga papírkéztörlő
4 db 100-as papír zsebkendő
4db WC papír
ülőpárna, váltó cipő, pohár, kiskanál
A tankönyvek csomagolása átlátszó borítóval és könyvjelzővel, a borítóján
névvel ellátva! Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk.
A tankönyveket tanévkezdéskor (1.nap) kell átvenni az iskolában.

Az évnyitó: 2021. szeptember 1-én lesz!
Az iskolába háromnegyed 8-ra, ünneplőben + nyakkendőben kell érkezni!
Ügyelet fél 8-tól van.
Az első napra: váltó ruhát/cipőt + füzeteket és tolltartó és az itt felsorolt egyéb
eszközöket kell hozni!
Szeretném kérni a szülők segítségét a cipekedésben, „beköltöztetésben”. Köszönjük!
Első napon a gyerekekért 15. 00-kor lehet jönni! (Ebéd után is haza lehet menni!)

 Mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyárra! 
Rita néni és Éva néni



4. osztályban szükséges eszközök 2021/2022
- 7 db vonalas füzet, száma: 21-32 (1db olvasás, 2db nyelvtan, 1db fogalmazás, gyakorló,
tartalék, informatika)
- 2 db matematika füzet
- 2 db sima füzet (üzenő, környezet)
- a nyelvtanuláshoz füzetek és szótárfüzet
- 1 csomag írólap
- 1 csomag színes fénymásolópapír (külön dossziéban)
- rajzdoboz (vízfesték, tempera, ecsetek, törlőruha, ecsettál, zsírkréta, olló, ragasztók: sulifix,
stift, cellux; középvastag fonal; fekete tűfilc)
- rajztábla
- matekdoboz: játékóra, vonalzó, körző, mérőszalag, tükör, logikai lapok, francia kártya
dobókocka 3 db (mindenből jó a tavalyi)
- 2 db dosszié - toll, grafit, színes ceruzák
- A magyar helyesírás szabályai
- A. A. Milne: Micimackó - Micimackó kuckója
- testnevelés felszerelés: fehér póló, tornanadrág, fehér zokni, tornacipő - váltócipő

Jó pihenést!
Kellemes vakációt!

5. osztály
2021/2022. tanévhez szükséges felszerelések
Irodalom, magyar nyelv
●
●
●
●
●

1 db A4-es vonalas füzet (irodalom)
1 db A4-es vonalas füzet (nyelvtan)
1 db A4-es vonalas füzet (olvasónapló), (ha megvan a tavalyi, az a legjobb)
1 db A5-ös vonalas füzet (dolgozatok)
1 db A4-es sima (nem vonalas, nem négyzetrácsos) füzet illusztrációk készítéséhez

Angol nyelv
●
●

1 db A4-es vonalas füzet
1 db A5-ös szótárfüzet (tavalyi folytatása, ha van)

Erkölcstan
●

1 db A5-ös vonalas füzet

Természetismeret
●

2 db A5-ös sima füzet

Matematika
●
●
●

1 db A4-es négyzetrácsos füzet
1 db A5-ös sima füzet
Geometriai felszerelés: körző, 3db vonalzó (különböző), szögmérő

Ének
●

1 db kottafüzet

Történelem
● 1 db A4-es vonalas füzet
Testnevelés
●
●
●
●

Fehér póló
Sötét színű rövidnadrág
Teremcipő
Kinti testnevelésre (melegítő + kinti edzőcipő)

Német nyelv
●
●

1 db A4-es vonalas füzet
1 db szótárfüzet (tavalyi folytatása a legjobb, ha van)

Informatika
●

1 db A5-ös füzet

Osztályfőnöki
●

1 db A5-ös füzet

Rajz, technika
Vízfesték, vastag és vékony ecsetek, puha és kemény grafitceruzák, színes ceruzák, esetleg zselés tollak, zsírkréta,
tálka, rongy, rajztábla, ragasztóstift, fél padra vízhatlan terítő, 30-40 db rajzlap (lehet vastagabb a festéshez), 1 csomag
írólap, színes papír. A rajzfelszerelést egy névvel ellátott cipősdobozban az osztályteremben tarthatják a gyerekek.

6. osztály
A 2021/2022. tanévhez szükséges felszerelések
Irodalom, magyar nyelv
●
●
●
●
●

1 db A4-es vonalas füzet (irodalom, a tavalyi folytatása a legjobb)
1 db A4-es vonalas füzet (nyelvtan, a tavalyi folytatása a legjobb)
1 db A4-es vonalas füzet (olvasónapló), (ha megvan a tavalyi, az a legjobb)
1 db A5-ös vonalas füzet (dolgozatok)
1 db A4-es sima (nem vonalas, nem négyzetrácsos) füzet illusztrációk készítéséhez

Német nyelv
●
●

1 db A4-es vonalas füzet
1 db szótárfüzet (tavalyi folytatása a legjobb)

Természetismeret
●

2 db A5-ös sima füzet

Matematika
●
●
●

1 db A4-es négyzetrácsos füzet
1 db A5-ös sima füzet (tavalyi folytatható)
Geometriai felszerelés: körző, 3db vonalzó (különböző), szögmérő

Ének
●

1 db kottafüzet

Történelem
●

1 db A4-es vonalas füzet (tavalyi folytatása a legjobb)

Testnevelés
●
●
●
●

Fehér póló
Sötét színű rövidnadrág
Teremcipő
Kinti testnevelésre (melegítő + kinti edzőcipő)

Angol nyelv
●
●

1 db A4-es vonalas füzet
1 db A5-ös szótárfüzet (tavalyi folytatása a legjobb)

Erkölcstan
●

1 db A5-ös füzet

Osztályfőnöki
●

1 db A5-ös füzet

Informatika
●

1 db A5-ös füzet

Rajz, technika
Vízfesték, vastag és vékony ecsetek, puha és kemény grafitceruzák, színes ceruzák, esetleg zselés tollak, zsírkréta,
tálka, rongy, rajztábla, ragasztóstift, fél padra vízhatlan terítő, 30-40 db rajzlap (lehet vastagabb a festéshez), 1 csomag
írólap, színes papír. A rajzfelszerelést egy névvel ellátott cipősdobozban az osztályteremben tarthatják a gyerekek.

7. osztály

A 2021/2022. tanévhez szükséges felszerelések
Irodalom, magyar nyelv
●
●
●
●
●

1 db A4-es vonalas füzet (irodalom, a legjobb, ha a tavalyit folytatja)
1 db A4-es vonalas füzet (nyelvtan, a legjobb, ha a tavalyit folytatja)
1 db A4-es vonalas füzet (olvasónapló, ha megvan a tavalyi, az a legjobb)
1 db A5-ös vonalas füzet (dolgozatok)
1 db A4-es sima (nem vonalas, nem négyzetrácsos) füzet illusztrációk készítéséhez

Német nyelv
● 1 db A4-es vonalas füzet
● 1 db szótárfüzet (tavalyi folytatása a legjobb)
Matematika
● 1 db A4-es négyzetrácsos füzet
● 1 db A5-ös sima füzet (tavalyi folytatható)
● Geometriai felszerelés: körző, 3db vonalzó (különböző), szögmérő
Ének
● 1 db kottafüzet
Történelem
● 1 db A4-es vonalas füzet (tavalyi folytatása a legjobb)
Földrajz
● 2 db A5-ös sima füzet
Biológia, kémia
● 2 db A4-es füzet (bármilyen típus lehet)
● 2 csomag írólap
Fizika
● 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
Testnevelés
● Fehér póló
● Sötét színű rövidnadrág
● Teremcipő
● Kinti testnevelésre (melegítő + kinti edzőcipő)
Angol nyelv
● 1 db A4-es vonalas füzet
● 1 db A5-ös szótárfüzet (tavalyi folytatása a legjobb)
Informatika
● 1 db A5-ös füzet
Erkölcstan
● 1 db A5-ös füzet
Osztályfőnöki
● 1 db A5-ös füzet
Rajz, technika
Vízfesték, vastag és vékony ecsetek, puha és kemény grafitceruzák, színes ceruzák, esetleg zselés tollak, zsírkréta,
tálka, rongy, rajztábla, ragasztóstift, fél padra vízhatlan terítő, 30-40 db rajzlap (lehet vastagabb a festéshez), 1 csomag
írólap, színes papír. A rajzfelszerelést egy névvel ellátott cipősdobozban az osztályteremben tarthatják a gyerekek.

8. osztály

2021/2022. tanévhez szükséges felszerelések
Irodalom, magyar nyelv
●
●
●
●
●

1 db A4-es vonalas füzet (irodalom, a legjobb, ha a tavalyit folytatja)
1 db A4-es vonalas füzet (nyelvtan, a legjobb, ha a tavalyit folytatja)
1 db A4-es vonalas füzet (olvasónapló, ha megvan a tavalyi, az a legjobb)
1 db A5-ös vonalas füzet (dolgozatok)
1 db A4-es sima (nem vonalas, nem négyzetrácsos) füzet illusztrációk készítéséhez

Német nyelv
● 1 db A4-es vonalas füzet
● 1 db szótárfüzet (tavalyi folytatása a legjobb)
Matematika
● 1 db A4-es négyzetrácsos füzet
● 1 db A5-ös sima füzet (tavalyi folytatható)
● Geometriai felszerelés: körző, 3db vonalzó (különböző), szögmérő
Ének
● 1 db kottafüzet
Történelem
● 1 db A4-es vonalas füzet
Földrajz
● 1 db A5-ös sima füzet
Biológia, kémia
● 2 db A4-es füzet (bármilyen típus lehet)
● 2 csomag írólap
Testnevelés
● Fehér póló
● Sötét színű rövidnadrág
● Teremcipő
● Kinti testnevelésre (melegítő + kinti edzőcipő)
Angol nyelv
● 1 db A4-es vonalas füzet
● 1 db A5-ös szótárfüzet (tavalyi folytatása a legjobb)
Fizika
● 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
Informatika
● 1 db A5-ös füzet
Erkölcstan
● 1 db A5-ös füzet
Osztályfőnöki
● 1 db A5-ös füzet
Rajz, technika
Vízfesték, vastag és vékony ecsetek, puha és kemény grafitceruzák, színes ceruzák, esetleg zselés tollak, zsírkréta,
tálka, rongy, rajztábla, ragasztóstift, fél padra vízhatlan terítő, 30-40 db rajzlap (lehet vastagabb a festéshez), 1 csomag
írólap, színes papír. A rajzfelszerelést egy névvel ellátott cipősdobozban az osztályteremben tarthatják a gyerekek.

