
1. osztályos füzetcsomag 
Tolltartó:  

3db grafit ceruza,  

1db vastag piros-kék színes,  

1db vékony piros-kék színes,  

1db radír, kicsi vonalzó,  

12 darabos szépen fogó színes ceruza 

Magyar:  

2db elsős vonalas füzet,  

2db négyzetrácsos füzet,  

babzsák,  

keményfedelű zsebes betűtartó 

Matematika:  

2db négyzetrácsos füzet,  

1 doboz piros-kék korong,  

számoló pálca,  

1 db műanyag óralap 

Környezetismeret:  

1 db sima füzet 

Ének:  

1db hangjegyfüzet 

Testnevelés:  

póló,  

rövidnadrág,  

tornacipő,  

mindez egy tornazsákban 

Rajz:  

1 db rajztábla,  

40 db famentes rajzlap,  

irattartó mappa a rajzoknak,  

1 doboz pasztellkréta,  

1 db jól fogó vízfesték,  

jól fogó 6 darabos tempera,  

1 db ecsettál,  

1 db ecsetrongy,  

1-1 db vastag, vékony ecset,  

1 csomag filctoll 

Technika:  

2 csomag színes papír,  

1 db papírvágó olló 

1 db ragasztó folyékony Nebuló,  

1 doboz gyurma, ami nem ragad rá a 

kézre, lehet színes is 

Továbbá 

1db bármilyen füzet üzenőnek 

2 cs írólap 

2 db dobókocka 

1 db logikai készlet 

Füzetek összesen: 

2 db vonalas,  

4 db négyzetrácsos,  

1 db hangjegy,  

4 db sima,  

2 cs írólap 

2. a osztályos füzetcsomag 
vonalas füzet (16-32) 3 db 

négyzetrácsos  füzet 2 db 

sima füzet 3 db 

írólap (fehér színű) 2 csomag 

rajzlap (fehér színű) 50 db 

fénymásoló lap 50 db 

szótárfüzet  1db 

hangjegyfüzet 1 db 

órarend  2 db 

A rajz, technika, testnevelés felszerelést az első szülőin megbeszéljük. 



2. b osztályos füzetcsomag: 
Magyar:  

3 db vonalas füzet. 

Matematika:  

3 db négyzetrácsos füzet 

Angol:  

1 db vonalas füzet 

Horvát:  

1 db vonalas füzet 

1 db sima füzet 

Környezetismeret: 

1 db vonalas füzet 

Ének:  

1 db hangjegyfüzet – az első osztályban 

használt is jó 

Rajz:  

50 db rajzlap,  

színes filckészlet( vastag),  

2 db ecset( vékony, vastag) 

tálka, rongy,  

pasztellkréta, (jó az elsős) 

Technika:  

színes papírcsomag, 

 olló,  

ragasztó(stift), 

gyurma 

3. osztály / nem horvátos osztály/ füzetcsomag 
négyzetrácsos füzet 3 db 

3.-os vonalazású vonalas füzet  9 db 

üzenő füzet  1 db 

hangjegyfüzet  1 db 

szótárfüzet  1 db 

műszaki rajzlap 40 db 

12-es színes ceruza 

12-es zsírkréta 

12-es vízfesték 

2-es, 4-es,8-as vagy 10-es ecset 

ragasztó és olló 

színes papír kétoldalas  1 csomag 

4. a osztályos füzetcsomag 
6 db vonalas füzet 

3 db négyzetrácsos füzet 

1 db kotta füzet 

1 db szótár füzet (állapottól függően jó a 3. 

osztályos füzet is) 

1 db üzenő füzet 

30 db fehér műszaki rajzlap 

2 csomag írólap 

ecset (2-es, 6-os, 10-es) 

pasztell kréta 

tempera festék (10-es) 

gyurma (nem színes) 

színes ceruza (min. 12-es) 

filctoll (12-es) 

vonalzó,  

ragasztó, 

festéshez kicsi edény (bármilyen), rongy, 

tolltartóban legyen több grafit ceruza, min. 1 

radír, piros, kék, zöld színes, kék zebra toll 



4. b osztályos füzetcsomag 
negyedikes vonalazású vonalas füzet  5 db  

négyzetrácsos füzet  4 db  

sima füzet  2 db 

ének füzet  az előző évi vagy 1 db 

szótár füzet (angol, horvát) 2 db  

írólap  2 csomag 

rajzlap- normál vastagságú famentes műszaki 

 40 db 

jó minőségű színes lapok  20 db  

használható olló 

stift ragasztó 

vastag ecset (10-12-es) jó minőségű 

zsírkréta 

színes ceruza 12 szín 

jó minőségű vízfesték 12 szín 

filctoll ( piros, zöld kék, fekete, barna)  

kéken fogó golyóstoll 

grafit ceruza H-s vagy HB-s  4-5 db 

hegyező 

radír 

vonalzó 

körző 

A vonalas és a négyzetrácsos füzeteknél kérjük, olyant válasszanak, amelyben van margó is! 


