
Felszereléslista 2. a 

Füzetek: (Ajánlott: SÜNI)   
6 db vonalas 16-32 (margós, famentes): 
Üzenő, Írás- helyesírás, Olvasás- szövegértés, Önművelés, Olvasmánynapló: A téli 
tücsök meséi + 1 tartalék   
1 db négyzetrácsos 27-32 (margós, famentes)   
1 db sima füzet 20-32 (margós, famentes)   
elsős hangjegyfüzet 36-16 (kis alakú, A/5) + elsős furulya   
  

Tolltartóba: (Lehetőség szerint ne ömlesztős legyen, amiben minden kényelmesen 

elfér! Mindenen legyen rajta a gyermek monogramja!)  

3 db HB-s grafit ceruza (Ajánlott: Milan vagy FABER CASTELL), 2- 2 db vékony 

színes ceruza: piros, kék, zöld (ajánlott: KOH-I-NOOR, FABER CASTELL), 12 db-os 

vastag, színes ceruzakészlet (ajánlott: MILAN, STABILO, FABER CASTELL), 1 db 

rövid vonalzó (15 cm), 1 db puha, hófehér radír (Rotring, Milan)   

Magyar nyelv és irodalom:  
Ablak- Zsiráf Gyermeklexikon (Akinek még nincs behozva! Lehetőleg 2015-ös vagy 
16-os kiadás, kék színű; lényeg, hogy a legújabb kiadástól ne térjen el!) Csukás 
István: A téli tücsök meséi (december, könyvtári is jó!)  
 
Továbbra is szükséges elsős munkafüzetek, könyvek:  
Előírt írásfüzet, Írás munkafüzet II. kötet, Nyelvtanoda, Szövegértés munkafüzet, 
Matematika tankönyv II. kötet 
 
Vizuális kultúra:   
50 db A/4-es famentes (hófehér) rajzlap 
2 db alkoholbázisú fekete rostiron (M-es)   
12 db-os vízfesték (KOH-I-NOOR) 
6 db-os tempera (KOH-I-NOOR) 
1 db fehér tempera külön (KOH-I-NOOR) 
12 db-os olajpasztell zsírkréta (ICO) 
12 db-os filctoll (Milan vagy kétoldalú - vékony, vastag - STABILO) 
ecsetek: 6-os, 8-as, 10-es (puha, nem egyenesre nyírott fejű) ICO KÉSZLET 
megfelelő 
1 db festékkeverő paletta, 1 db ecsetmosó- és tartó tál (MILAN zárható tetejű) 
3 csomag írólap (3 famentes) 
1 db éles, hegyes olló (ICO), Létezik balkezes is!  
3 db nagyméretű (40 g) stift ragasztó (PRITT)  
törlőrongy, újságpapír (fekete-fehér), nagyobb méretű, régi póló festéshez, 
elsős műanyag doboz.   
 
Testnevelés: kék tornanadrág, fehér póló (Károlyi felirattal), tornacipő (fűzős), fehér 

zokni, lányoknak hajgumi  

Egyéb: kicsi törölköző akasztóval, névvel ellátva 

Tanévkezdéskor: 2 csomag 100 db-os papírzsebkendő, 2 csomag éttermi szalvéta 

(100 db-os), WC-papír (4 tekercs)  



Októbertől: váltócipő    

Minden tankönyvbe rögzített könyvjelzőt kérünk. Ne legyen foszlós!  A szalagok – 

szatén - vége égetéssel időtállóvá tehető! A Hajdu: Matematika tankönyvekbe kettő 

szalagot kérünk szépen! A gyermek minden holmijában legyen benne a 

monogramja! Kérjük, hogy átlátszó nejlonborítóba (méretre igazított, lehetőség 

szerint a szélén öntapadó ragasztócsíkkal ellátott, esetleg laminált) kössék be a 

könyveket, munkafüzeteket, füzeteket, mert így könnyebben felismerik majd a 

gyerekek, és nem csúsznak le a borítók sem!  

Ajánlott irodalom a házi könyvtárba: Kormos István: Vackor az első bében, Bálint 

Ágnes: Mazsola, Csukás István: A téli tücsök meséi   

Az elsősöket énekes műsorszámmal fogadjuk. A próba és az előadás is augusztus 

31- én lesz. A próba 15. 30- kor, az elsős évnyitó pedig 16. 30- kor kezdődik. Érintett 

gyerekek: Varga Szófia, Suki Korina, Szabó Dorina, Varga Máté és Melnicsok Alex. 

Az első tanítási napra üzenő, tolltartó, táska szükséges! Ezen a napon kapják meg 

a tankönyveket a gyerekek.   

Kellemes pihenést, vidám nyarat kívánunk! 

 Zsóka néni, Anett néni    

Budapest, 2017. június 16.    


