TANSZERLISTA
2022/2023-AS TANÉV
1. évfolyam
- 3 db vonalas füzet 14-32
- 2 db négyzetrácsos füzet
- 1 db sima füzet (értékeléshez)
- 1 db A/4-es sima füzet (hit-és erkölcstanra)
- 1 db bármilyen, de a normál füzeteknél vastagabb, tartósabb kötésű füzet
(üzenő füzet)
- tartalék füzetek, típusonként 1-1 db
_____________________________________________________________
- 12 db-os színes ceruza készlet (jó minőségű)
- hegyező
- 1 db vastag, 1 db vékony postairón
- 5 db HB-s grafitceruza, 1 db 2B-s ceruza
- radír
- kisméretű egyenes vonalzó (tolltartóba)
_____________________________________________________________
- 12 színű tempera
- ecsettál (margarinos doboz)
- 12 színű vízfesték (jó minőségű)
- 1 csomag színes, 1 csomag fehér gyurma
- ecsetek: 2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es méretű (ne legyen műanyag sörtéjű!)
- puha ecsettörlő rongy
- 12 db-os zsírkréta (jó minőségű)
_____________________________________________________________
- 5 csomag írólap, famentes
- 50 db rajzlap, famentes
- 1 csomag fénymásolópapír
- 1 db olló (balkezeseknek balkezes olló)
- 1 csomag színes papír
- 3 db Pritt stiftes ragasztó (a nagyobb)
- 2 db gumis mappa
- 1 doboz számolókorong
- 1 db műanyag pohár
- 1 db folyékony szappan
- 2 cs. szalvéta
- 2 cs. 100 db-os papír zsebkendő
- 4 tekercs WC papír
- 1 db kényelmes váltócipő

tornazsák:
- tornacipő (ha valaki nem tud cipőt kötni, tépőzáras)
- iskolapóló, rövidnadrág, zokni
1 db igazolványkép a gyermekről
Kedves Szülők!
Minden olyan eszközre, amire csak lehet, írják rá gyermekük nevét alkoholos
filccel, ceruzákra,
tornacipőre és poharukra is.
A tankönyveket nem kell becsomagolni, csak átlátszó füzetborítóval és
címkével ellátni!
2. évfolyam
-

rajz-technika eszközök pótlása (lásd 1. osztály)
50 db famentes rajzlap
1 csomag színes papír
1 csomag fénymásolópapír
5 db 2. osztályos vonalazású füzet
2 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
1 db kottafüzet (jó a tavalyi is, ha megvan!)
üzenőfüzet, leckefüzet

3. évfolyam
3. a osztály
- 6 db 3-os vonalazású füzet (olvasás, nyelvtan, írás, fogalmazás, angol, üzenő)
- 1 db négyzethálós füzet (matematika)
- 1 db sima füzet (környezetismeret)
- 1 db szótárfüzet (angol)
- 1 db hangjegyfüzet (ének, szolfézs- lehet folytatni a tavalyit)
- 1 db mappa (rajz)
- 30 db famentes rajzlap
- 1 csomag fénymásoló papír
- 1 csomag postai csomagoló papír
- 1 csomag színes papír
- 1 db karton (bármilyen színű)
- Krepp papír, hurkapálca sok van, ha elfogy szólók
- Vonalzók: egyenes, háromszög
- Tolltartóba: 3 db grafitceruza, 2db zöld, 2 db kék, 2 db piros ceruza,

legalább 6-os színes ceruza, puha radír, kis vonalzó (Második félévtől jó
minőségű golyóstoll, körző. Kérem, csak akkor tegyék a
tolltartóba, ha szólok.)
- Technika dobozba: vízfesték, tempera, ecsetek (mókus, sörte, mindegyikből
különböző vastagságú), jó minőségű olló, ragasztók (folyékony, stiftes, cellux
vágóval), zsírkréta, gyurma
- Tornazsák: (lehetőleg fehér talpú tornacipő, tornanadrág, sulipóló,
tornazokni, melegítő, lányoknak hajgumi)
Ha lesz úszás: lányoknak úszódressz, fiúknak úszónadrág, úszósapka, papucs,
törölköző)
- Váltócipő
- Műanyag pohár
- Ünneplő ruha: fehér ing vagy blúz, sötét nadrág vagy szoknya, ünneplő cipő
- A kötelező olvasmányt augusztusban írom.
- Tisztaság csomag: wc papír, papír zsebkendő, szalvéta, papírtörlő, folyékony
szappan (A névsor első 6 tanulója hozza.)
- Kérem, hogy a tanszereket névvel lássák el (lehetőleg kössék be a füzeteket),
ragasszanak címkét a könyvekre, munkafüzetekre. (A tankönyvek átvételének
időpontját jelezni fogom.)
3. b osztály
- 12 - 32-es füzet 8 db / vonalas /
- 27 - 32-es füzet 1 db / matek /
- 31 - 32-es füzet 1 db / szótár /
- mappa feladatoknak, rajzoknak -1-2 db.
- műszaki rajzlap -30 db.
- piros, zöld, sárga, kék, barna fénymásoló papír 10-10 db
- krepp-papír (bármilyen színű) 1 cs
- színes fotokarton (bármilyen színű) 1 db
- boríték 10 db
- fénymásoló lap -1 csomag
- golyóstoll (kék) 1 db
- fekete tűhegyű filc 1 db
- vonalzó 16 cm-es, 30 cm-es
- Tisztasági csomag:
- WC papír (2 tekercs)
- papír zsebkendő (100 darabos)
- szalvéta (1 csomag)
- folyékony szappan (adagolós)
- uzsonnás doboz
- műanyag pohár, kiskanál
- Ajánlott irodalom 3. osztály
Bálint Ágnes: Az elvarázsolt egérkisasszony, Szeleburdi család

Kányádi Sándor: Világlátott egérke
Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus kalandjai
Bodó Béla: Brumi a Balatonon
Berg Judit: Rumini - kötelező
Csukás István: Nyár a szigeten
Fekete István: Vuk, Bogáncs
Felix Salten: Bambi
Illyés Gyula: 77 magyar népmese
Móra Ferenc: meséi
Gárdonyi Gáza meséi
Benedek Elek meséi
Janikovszky Éva könyvei
Pöttyös könyvek
Rosszcsont Peti könyvsorozat tagjai
A tolltartó tartalma megegyezik a tavalyival. A technika dobozba
ugyanazokat kérem tenni, mint amire 2. osztályban volt szükség.
Az elhasználódott eszközöket szíveskedjetek pótolni!
A testnevelés felszerelés is megegyezik a tavalyival.
Kérem a tankönyveket és füzeteket bekötni!
Tünde néni

4. évfolyam
-

Füzetek:
5 db négyzethálós (27-32) : 2 db matematika, informatika, értékelő, tartalék
9 db vonalas ( 21-32), negyedikes vonalazású: olvasás, nyelvtan,
tollbamondás, fogalmazás, angol,
környezetismeret, üzenő, etika, tartalék
1 db szótárfüzet (31-32)
A kottafüzetből jó a tavalyi.
3 db grafit ceruza, kék toll, 2 radír
Technika, rajz:
40 db műszaki rajzlap
1 db egyenes, 1db háromszög vonalzó
2 db Pritt stift, 1db piros Technokol ragasztó (félévente)
12 színű zsírkréta
12 színű vízfesték
12 színű tempera
12 színű filctoll
12 színű színes ceruza
(ajánlott márkák: ICO, Stabilo)
2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecsetek (nem műanyag szőrzetű)
1 színű gyurma készlet

-

1 db iratgyűjtő
piros, kék, sárga, fehér, barna krepp-papír
10 db hurkapálca
olló
1 csomag fénymásoló papír
1 csomag írólap
forgácstartós hegyező(iskolában marad)
margarinos doboz ecsettálnak
nagyobb jégkrémes doboz
Matematika:
körző
műanyag óra,
műanyag számegyenes negatív számokkal
Testnevelés: tornacipő, tornanadrág, fehér vagy osztálypóló
Tisztasági csomag:
félévente 1db 100-as papírzsebkendő
4 db toalettpapír
2 db papírtörlő
1 db folyékony szappan
1 cs szalvéta
1 db saját műanyag pohár
Kérem, hogy mindenre írják rá a gyermek nevét!!!!
Kötelező olvasmány a nyári szünetre: Berg Judit: Rumini. Az olvasónapló
elkészítésének módját
olvasásórán megbeszéltük. Leadási határidő szeptember vége.

Felső tagozaton
az osztályfőnöknek 1 csomag A/4-es fénymásoló papír!

Angol
-

1. osztály: 1 db sima füzet
2. osztály: 1 db 2. osztályos vonalazású füzet
3. osztály: 2 db 3. osztályos vonalazású füzet, vagy az egyik lehet szótárfüzet
4. osztály: 1 db vonalas, 1 db szótárfüzet
5. osztály: 1 db vonalas, 1 db szótárfüzet
6. osztály: 1 db vonalas, 1 db szótárfüzet

-

7. osztály: 1 db vonalas, 1 db szótárfüzet
8. osztály: 1 db vonalas, 1 db szótárfüzet
Természetismeret

-

5 – 6. évfolyam: 1 db füzet (bármilyen)
Biológia – Földrajz

-

7 – 8. évfolyam: 1 db füzet (bármilyen)
Magyar irodalom és nyelvtan
5., 6., 7. évfolyam:

-

2 db felsős vonalazású füzet (A/4-es méretű, NEM spirál!)
1 db gyakorlófüzet (A5-ös (kis méretű), vonalas),
1 db fogalmazásfüzet (A/5-ös (kis méretű), vonalas);
zöld színű toll (önellenőrzéshez)

8. évfolyam
- 2 db felsős vonalazású füzet (A/4-es méretű, NEM spirál!)
- 1 db gyakorlófüzet (A5-ös (kis méretű), vonalas),
- 1 db fogalmazásfüzet (A/5-ös (kis méretű), vonalas);
- zöld színű toll (önellenőrzéshez)
- irattartó
Kémia
-

7. évfolyam: 1 db sima vagy négyzetrácsos füzet (nem spirál!)
1 csomag írólap (A5) (szorgalmi kísérletek keresése, későbbi bemutatása)

-

8. évfolyam: 1 db sima vagy négyzetrácsos füzet (nem spirál!)
(szorgalmi kísérletek keresése, későbbi bemutatása)

Etika:
-

8. osztály: 1 db A/4-es négyzetrácsos füzet

Informatika:
-

5 – 8. évfolyam: 1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet

Matematika:
5 – 6. évfolyam:
-

1 db A/4-es négyzetrácsos füzet
5 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
2 db A/5-ös sima lapú füzet
1 db körző (tű és a ceruza hegye azonos hosszúságú legyen!)
1 db szögmérő
2 db vonalzó (legalább az egyik derékszögű legyen!)
íróeszközök (toll, grafit, színes ceruza, zöld szín is, radír)
7 – 8. évfolyam

-

3 db A/4-es (nem spirál) vagy 5 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
2 db A/4-es (nem spirál) vagy A/5-ös sima füzet
1 db körző
1 db szögmérő
2 db vonalzó (legalább az egyik derékszögű!)
íróeszközök (toll, grafit, színes ceruza, zöld szín is, radír)

Fizika:
-

7 – 8. évfolyam: 1 db A/4-es vagy A/5-ös négyzetrácsos füzet
Történelem:

-

5 – 8. évfolyam: 1 db vonalas füzet
Testnevelés

-

tornacipő, nadrág, iskolapóló (kintre: melegítőnadrág, pulóver)

Ének-zene
-

5 – 6. évfolyam: 1 db nagy alakú ötvonalas énekfüzet

-

7 – 8. évfolyam: 1 db A/5-ös kottafüzet
Rajz és vizuális kultúra:
5 – 6. évfolyam:

-

2 db grafit ceruza 2B vagy 3B
radír
hegyező
puha hegyű színes ceruza (ajánlás: Staedtler, Giotto, FaberCastell)
12 színű vízfesték (ajánlás: ICO márka)
tempera 6 színű (ajánlás: ICO vagy jobb minőség)
puha szőrű ecsetkészlet, vizes tálka, rongy
A4-es színespapír készlet
ragasztó
olló (balkezeseknek megfelelő)
30 db famentes rajzlap (NEM fénymásolópapír)
7 – 8. évfolyam:

-

2 db grafit ceruza 2B vagy 3B
radír
hegyező
12 színű vízfesték (ajánlás: ICO márka)
tempera 6 színű (ajánlás: ICO vagy jobb minőség)
puha szőrű ecsetkészlet, vizes tálka, rongy
ragasztó
olló (balkezeseknek megfelelő)
30 db famentes rajzlap (NEM fénymásolópapír)
Technika és életvitel:

-

1 db A/4-es négyzetrácsos füzet

Navratil Zsuzsa néni grafikaóráira
órai eszköz-, és anyagszükséglet
15 db fehér rajzlap A/4 - es (21 x 29,7 cm)
15 db fehér rajzlap A/3 - es (42 x 29,7 cm)
10 db akvarell papír A63 as (42 x 29,7 cm)
rajztartó mappa A3 as
cipősdoboz (ebbe kerülnek az eszközök)

akvarell festék, (vízfesték) 12 színű
3 db ecset, vékony, közepes, vastag
szivacs
törlőrongy
vizes tál
1 db HB, 1 db B ,1 db 2 B grafit ceruza
ceruzahegyező
12 színű ceruza készlet
12 színű filc készlet
1 db Technokol, vagy más ragasztó
1 csomag színes papír
1 radír
1 olló
1 cellux
1 festőszalag (papírragasztó ) szalag
12 színű olajpasztell készlet
12 színű tempera készlet
paletta (fa v. műanyag)
12 színű porpasztell készlet
12 színű akvarell ceruza készlet
Tudom ez nem kevés pénz egyszerre, de sokáig kitart, akár évekig is.
Terményeket, (dió, mogyoró, toboz, stb)
tejfölös dobozokat , pici papírdobozt ,
aki tud küldjön (nem kötelező)
Konzervdobozok, pet palackok is gyűjthetőek, újrahasznosításra.

