Szükséges felszerelés 2. osztály




















Szükséges felszerelés 3. osztály

5 db 16-32-es vonalas füzet (1 nyelvtan, 1
írás, 1 olvasás, 2 német)
2 db négyzetrácsos füzet
2 db sima füzet
1 db szótárfüzet
2. osztályos technika csomag
1 cs. színes papír A4-es méret
50 db A4-es rajzlap+ 10 db A3 –as („20
filléres”)
1 cs. írólap
Rajztábla, festék, ecsettál, rongy, ecsetek
Olló, 2 ragasztó (1 stift és 1 folyékony),
zsírkréta, filctoll (vastaghegyű)
Gyurma
Mappa a rajzoknak






5 db 12-32- es vonalas füzet (1 nyelvtan, 1
írás, 1 olvasás, 1 fogalmazás, 1 német)
1 db szótárfüzet
1 db négyzetrácsos füzet
1 db kottafüzet
3. osztályos technika csomag
1 cs. színes papír A4-es méret
50 db A4-es rajzlap+ 10 db A3 –as („20
filléres”)
1 cs. írólap
Rajztábla, festék, ecsettál, rongy, ecsetek
Olló, 2 ragasztó (1 stift és 1 folyékony),
zsírkréta, filctoll (vastaghegyű)
Gyurma
Mappa a rajzoknak

3 db grafitceruza, radír, hegyező
Színes ceruza
Vonalzó
Kis tükör, logikai készlet, számegyenes,
játékpénz, pálcikák






3 db grafitceruza, radír, hegyező
Színes ceruza
Toll
Vonalzó





Tornafelszerelés
Benti cipő
Ünnepélyekre az előírt viselet: Sötét alj,
fehér ing/blúz

Tornafelszerelés
Benti cipő
Ünnepélyekre az előírt viselet: Sötét alj,
fehér ing/blúz











Szükséges felszerelés 4. osztály





4 db 21-32- es felsős vonalas füzet (1
nyelvtan, 1 olvasás, 1 fogalmazás, 1 német)
1 db négyzetrácsos füzet
2 db sima füzet
1 db kottafüzet
1 db szótár füzet
4. osztályos technika csomag
1 cs. színes papír A4-es méret
50 db A4-es rajzlap+ 10 db A3 –as („20
filléres”)
1 cs. írólap
Rajztábla, festék, ecsettál, rongy, ecsetek
Olló, 2 ragasztó (1 stift és 1 folyékony),
zsírkréta, filctoll (vastaghegyű)
Gyurma
Mappa a rajzoknak






3 db grafitceruza, radír, hegyező
Színes ceruza
Toll
Vonalzó





Tornafelszerelés
Benti cipő
Ünnepélyekre az előírt viselet: Sötét alj,
fehér ing/blúz












Taneszköz és felszerelés jegyzék 5. osztály

Taneszköz és felszerelés jegyzék 6. osztály

Taneszköz és felszerelés jegyzék 8. osztály

Egyenruha: fehér ing / blúz és sötét nadrág /

Egyenruha: fehér ing / blúz és sötét nadrág /

Egyenruha: fehér ing / blúz és sötét nadrág /

szoknya

szoknya

szoknya

Sportfelszerelés: fehér póló és kék vagy fekete

Sportfelszerelés: fehér póló és kék vagy fekete

Sportfelszerelés: fehér póló és kék vagy fekete

rövidnadrág (lányok esetén

rövidnadrág (lányok esetén

rövidnadrág (lányok esetén

kiváltható tornaruhával), tornacipő

kiváltható tornaruhával), tornacipő

kiváltható tornaruhával), tornacipő

Benti cipő
Füzetek:

vonalas füzet (A5/21-32)
négyzetrácsos füzet
sima füzet
szótár füzet

Egyéb eszközök
2 kék toll, 1 piros toll
3 ceruza
radír
rajzlap
színes ceruza
zsírkréta
festék
tűfilc (Tintenpen)
3 vonalzó
körző
szögmérő

Benti cipő

Benti cipő

Füzetek:9 db vonalas füzet (A5/21-32)
2 db négyzetrácsos füzet
2 db sima füzet
1 db szótár füzet

Füzetek:9 db vonalas füzet (A5/21-32)
2 db négyzetrácsos füzet
2 db sima füzet
1 db szótár füzet

Egyéb eszközök

Egyéb eszközök

2 kék toll, 1 piros toll
3 ceruza
radír
rajzlap
színes ceruza
zsírkréta
festék
tűfilc (Tintenpen)
3 vonalzó
körző
szögmérő

2 kék toll, 1 piros toll
3 ceruza
radír
rajzlap
színes ceruza
zsírkréta
festék
tűfilc (Tintenpen)
3 vonalzó
körző
szögmérő

