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Taneszközkészlet 2019/20-as tanév - 1. osztály 
 

 

Tolltartó: 4 db grafit ceruza, HB-s (javaslat: ADEL, Conte, Stabilo), 

       2 db postairón, 2 db piros-kék, 6 színű színes ceruza, radír 

 

Matek doboz:  korong, pálcika, logikai készlet, 2db dobókocka, tükör, mérőszalag 

 

Rajz-technika doboz:  olló, 2 ragasztó (Technokol piros, Stift), festék (vízfesték, tempera),  

    ecset (4-es, 6-os, 10-es), zsírkréta, textil darabka, ecsettál,  

    fekete tűfilc (nem alkoholos) 

              javaslat: a festékek, a zsírkréta Lyra, ADEL vagy Ico legyen 

 

Papírmappába:        színes papír, 50 db A/4-es fénymásoló papír, újságpapír, 50 db boríték,  

     2 csomag írólap 

 

1 db sima A/4-es spirálfüzet 

 

Műanyag betűtartó papírmappában (Dani papírboltból) 

 

1 db zsebes betűtartó + betűsín + betűk  

 

1 db füzettartó, füzetek:    3 db elsős vonalazású füzet (14-32) , 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db üzenő füzet 

             2 db sima füzet (angol, hittan), 1 db ötvonalas ének füzet 

 

 

Tisztasági felszerelés:  pohár, törölköző, szappan, fésű, fogkefe, fogkrém, papír zsebkendő, szalvéta, 

WC-papír – 1-1 csomag kezdésnél 

 

Benti cipő, torna felszerelés (piros, iskolai póló, rövid nadrág, melegítő, tornacipő, váltó zokni, babzsák).  

 

Néptáncra: iskolai póló + fiúknak: hosszú fekete melegítő nadrág, lányoknak: egyszerű gumis apró virágos 

(bordó,lila) szoknya. 

 

Kérjük, hogy az óvodás jelet írják bele a felszerelésekbe! 

 

 

Ezen kívül -  a könnyebb tájékozódás érdekében - minden könyvbe szalagos könyvjelzőt kérnénk, és azt, 

hogy átlátszó fóliával borítsák be őket a füzetekkel együtt!   

Kérjük, hogy minden eszközre, cipőbe, pólóba stb. írják rá a gyermek nevét vagy óvodás jelét (a ceruzákra 

is)! 

Köszönjük! 
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Taneszközkészlet 2019/20-as tanév - 2. osztály 
 

Kötelező olvasmány: Gőgös Gúnár Gedeon  

2 db kockás füzet 

7 db írás füzet ( Másodikos vonalazású!! – vékonyabbak a vonalközök. Száma: 16-32 ) 
- 2 magyar + 1 a Gőgösnek 

- 1 angol 

- 1 hittan 

- 1 környezet 

- 1 tartalék 

1 db ének füzet, furulya 

1 db szótár füzet 

1 +1 db (tartalék) A4-es méretű lefűzős mappa a fénymásolt lapoknak 

Tolltartóba kérnénk:  2 db radírt – jó minőségűt, rajta a gyermek nevével 

   1 db kicsi egyenes vonalzót (15 cm-es) 

   4 db grafitceruzát 

   2 db vékony piros-kék ceruzát, 1 db postairónt 

   színeseket ( lehetőség szerint legalább 12 színűt, hogy tudjanak árnyalni) 

matematika dobozba: mérőszalag, játékpénz ( kivágva egy borítékba), pálcika, korong ( kinder tojás 

belsejében), tükör, 2 db dobókocka, Logikai készlet 

technika dobozba: gyurma, vízfesték, tempera, festőpaletta a színkeveréshez ( jó a tavalyi, akinek 

megvan még) , zsírkréta, éles, használható olló névvel ellátva 

   tubusos ragasztó ( piros technokol), 2 db ragasztó stift, színes lapok, festő póló  

40 db fehér - Famentes - rajzlap 

 

tornazsák   1 db póló ( „Sztárais” vagy piros ) 

   1 db rövid nadrág 

   1 db hosszú nadrág 

   1 db hosszú ujjú póló - télre 

   1 db zokni 

   1 db tornacipő 

                                    váltás alsónemű 

 (néptáncra: póló+ fiúk: hosszú fekete melegítő nadrág, lányok: egyszerű gumis      

apró virágos (bordó,lila) szoknya) 

 

tisztasági csomag: 1 db kicsi törülköző 

   fogkefe, fogkrém 

   fésű 

   ivópohár – műanyag ( FONTOS!!!!) 

váltócipő 

szalvéta ( 2 csomag ), papír zsebkendő ( 2 csomag ), Eü. papír, folyékony szappan 

 

Ezen kívül -  a könnyebb tájékozódás érdekében - minden könyvbe szalagos könyvjelzőt kérnénk, és azt, 

hogy átlátszó fóliával borítsák be őket a füzetekkel együtt!   

Kérjük, hogy minden eszközre, cipőbe, pólóba stb. írják rá a gyermek nevét (a ceruzákra is)! 

Köszönjük! 
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Taneszközkészlet 2019/20-as tanév -3. osztály 
 

Kötelező olvasmányok: Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus 

                                         Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 

2 db kockás füzet 

8 db írás füzet (Száma: 16-32) 
- 2 magyar + 1 a kötelező olvasmányoknak 

- 1 angol 

- 1 hittan 

- 1 környezet 

- 1 egyházi ének 

- 1 tartalék 

1 db ének füzet, Református énekeskönyv, furulya 

1 db szótár füzet 

1 +1 db (tartalék) A4-es méretű lefűzős mappa a fénymásolt lapoknak 

Tolltartóba kérnénk:  2 db radírt – jó minőségűt, rajta a gyermek nevével 

   1 db kicsi egyenes vonalzót (15 cm-es) 

   4 db grafitceruzát 

   2 db vékony piros-kék ceruzát, 1 db postairónt 

   színeseket ( lehetőség szerint legalább 12 színűt, hogy tudjanak árnyalni) 

matematika dobozba: mérőszalag 

   játékpénz ( kivágva egy borítékba) 

   tükör 

   2 db dobókocka, műanyag óra 

technika doboz: gyurma, vízfesték, tempera, festőpaletta a színkeveréshez ( jó a tavalyi, akinek                

megvan még) , zsírkréta 

   éles, használható olló névvel ellátva 

   tubusos ragasztó ( piros technokol), 2 db ragasztó stift  

   színes lapok 

                                   festő póló  

40 db fehér - Famentes - rajzlap 

tornazsák   1 db póló ( piros ) 

   1 db rövid nadrág 

   1 db hosszú nadrág 

   1 db hosszú ujjú póló - télre 

   1 db zokni 

   1 db tornacipő                                  

tisztasági csomag: 1 db kicsi törülköző 

   fogkefe, fogkrém 

   fésű 

   ivópohár – műanyag ( FONTOS!!!!) 

váltócipő 

szalvéta ( 2 csomag ), papír zsebkendő ( 2 csomag ), Eü. papír, folyékony szappan 

 

Ezen kívül -  a könnyebb tájékozódás érdekében - minden könyvbe szalagos könyvjelzőt kérnénk, és azt, 

hogy átlátszó fóliával borítsák be őket a füzetekkel együtt!   

Kérjük, hogy minden eszközre, cipőbe, pólóba stb. írják rá a gyermek nevét (a ceruzákra is)! 

Köszönjük! 
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Taneszközkészlet 2019/20-as tanév - 4. osztály 
 

Kötelező olvasmány: Berg Judit: Rumini 

2 db kockás füzet 

8 db írás füzet (Száma: 21-32 ) 
- 2 magyar  

- 1 angol 

- 1 hittan 

- 1 környezet 

- 1 egyházi ének 

- 1 tartalék 

1 db ének füzet, Református énekeskönyv 

1 db szótár füzet 

1 +1 db (tartalék) A4-es méretű lefűzős mappa a fénymásolt lapoknak 

Tolltartóba kérnénk:  2 db radírt – jó minőségűt, rajta a gyermek nevével 

   1 db kicsi egyenes vonalzót (15 cm-es) 

   4 db grafitceruzát 

   2 db vékony piros-kék ceruzát, 1 db postairónt 

   színeseket ( lehetőség szerint legalább 12 színűt, hogy tudjanak árnyalni) 

 

matematika dobozba: mérőszalag, 2 db dobókocka, játékpénz ( kivágva egy borítékba), tükör 

    

technika doboz: gyurma, vízfesték, tempera, festőpaletta a színkeveréshez ( jó a tavalyi, akinek                

megvan még) , zsírkréta 

   éles, használható olló névvel ellátva 

   tubusos ragasztó ( piros technokol), 2 db ragasztó stift  

   színes lapok 

                                   festő póló  

40 db fehér - Famentes - rajzlap 

tornazsák   1 db póló ( piros ) 

   1 db rövid nadrág 

   1 db hosszú nadrág 

   1 db hosszú ujjú póló - télre 

   1 db zokni 

   1 db tornacipő 

                                    

tisztasági csomag: 1 db kicsi törülköző 

   fogkefe, fogkrém 

   fésű 

   ivópohár – műanyag ( FONTOS!!!!) 

váltócipő 

szalvéta ( 2 csomag ), papír zsebkendő ( 2 csomag ), Eü. papír, folyékony szappan 

 

Ezen kívül -  a könnyebb tájékozódás érdekében - minden könyvbe szalagos könyvjelzőt kérnénk, és azt, 

hogy átlátszó fóliával borítsák be őket a füzetekkel együtt!   

Kérjük, hogy minden eszközre, cipőbe, pólóba stb. írják rá a gyermek nevét (a ceruzákra is)! 

Köszönjük! 


