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1.a osztály 

Becherer Anikó, tanító 
 
Füzetek tanórákra: 
Olvasás és írás, hittan    14-32 vonalas füzet 5 db  
Betűvázoló füzet    Vázlatfüzet B/4-es nagy méretben (Vázlatok felirattal) 
Matematika     27-32 négyzethálós füzet 2 db 
Üzenőfüzet      20-32 sima füzet 1 db 
Ének-zene     6-16 kottafüzet 1db 
Kincses füzet      80/32 nagy alakú sima füzet 
( A legegyszerűbb, hagyományos füzetet javaslom, mert minőségben sokkal jobb, könnyebben radírozható, tartósabb, 
szabályos vonalazású! ) 
__________________________________________________________________________________________ 

Írószerek:  
Jó minőségű B-s grafitceruza 2 db 
HB-s grafitceruza 4 db (nem radíros végű, nem rotring, nem töltőceruza) 
Vastag postairon (kék-piros) 2 db 
Vékony piros-kék színes 2 db 
Zöld színes +1 db 
Puha radír (fehér) 2 db 
Színes ceruza (vékony) 12 db-os 
Filctoll (vékony) 6/12 db-os 
Tolltartó 
Kis vonalzó a tolltartóba 
__________________________________________________________________________________________ 

Egyéb felszerelések tanórákra:    Gyurma (natúr fehér) ½ kg 
A/4-es műszaki rajzlap 20 db *     A/4- es gyurmatábla 1 db 
A/4-es famentes rajzlap 40 db *     Téglalap alakú keret nélküli tükör 1 db 
Írólap (20-50) 1 csomag *     Számolókorong 1 doboz  
Fehér fénymásolópapír 100 db *    Számolópálca 1 csomag 
A/4-es színes lapok (téglalap és négyzet alakú) 2-2 csomag Dobókocka 2 db   
A/3-as méretű kétoldalú színes karton 2 db *   Műanyag lapóra 1db 
A/4-es gumis mappa 2 db     Műanyag laphőmérő 1 db  
A/4-es és A/5-ös kemény füzetbox 1-1 db (igény szerint) Műanyag mérőszalag 1 db 
A/4-es irat(tartó) papucs 1 db      Logikai készlet 1 db   
Háztartási csomagolópapír 1 csomag *    Babzsák  
A/5-ös kemény füzetlapalátét 2 db    Hurkapálca 1 csomag (10 db) * 
Kisméretű boríték 100 db      Pritt Stift (nagy) és Technokol ragasztó 2-1 db 
Hegyező (tartályos kis és nagyméretű ceruzához) 1 db  Betűtartó sín és betűkészlet 
Olló (közepes nagyságú, hegyes, jó minőségű fémolló)  Vízfesték 12 db-os (magyar) Törlőruha 
festéshez (szivacskendő)           Zsírkréta (vastagabb) 6/12 db-os Ecsetes 
tál közepes 1 db (margarinos vagy konzerves doboz)  Tempera (nagy tubusos) 6 db-os 
Ecset (vastag és vékony 10-es, 6/8-as és 3/4-es) 1-1-1 db egy fogkefetartó dobozban  
Festős póló (nagy méretű használt)        

_______________________________________________________________________________________ 
Szükséges még: 
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Tízóraihoz, uzsonnához: 1 db műanyag pohár, 1 db (szögletes műanyag) uzsonnás doboz, benne textilszalvéta, 
kiskanál  
Textil tornazsákba: tornacipő, 1 fehér váltó zokni, fehér póló, rövidnadrág vagy tornadressz, hosszúhajú 

lányoknak hajgumi, kis törülköző 
Ülőpárna * 
Papír zsebkendő 100 db-os 2 csomag * 
Papírszalvéta (nem éttermi) 1 csomag  *  
Papírtörlő 1 duopack * 
Szellős váltócipő (szandál vagy vászoncipő – nem papucs !!!) 
* Az ezen jellel ellátott írószereket, papírárukat igény szerint az osztály együtt is megveheti osztálypénzből, így a szükségletek 

szerint pótoljuk azokat a tanév folyamán. 
Legyenek szívesek, minden iskolai felszerelésre jól láthatóan írják rá a gyermek nevét, még a ceruzákra is! Alkoholos filccel, 

vignettával, véséssel jelölhető a név, monogram. 
A füzeteket kérem szépen becsomagolni, a tankönyvekre csak átlátszó nejlon borítót kérek. A „vödrös” olvasás munkafüzetet 

nem kell csomagolni!  


