
TANSZERLISTA 

Az 1. osztályosok megkapták a tanszerlistát a beiratkozáskor. 

................................................................................................................................................. 

2. a osztály  

 

Tolltartóban: 

 3db HB-s, hegyes ceruza (a háromszög alakú lenne a legjobb) 

 1db 2B-s ceruza 

 6-12 színű színes ceruza készlet 

 1 db vastag vagy vékony  kék-piros postairon 

 1db vastag zöld postairon 

 1db 15 cm-es vonalzó 

 1db fehér, puha radír 

 1db 2 lyukú hegyező (lehetőség szerint tartályos) 

 1 db kék golyóstoll (kb félévtől) 

Üzenő füzet: 

 16-32 számú, 2. osztályos vonalazású füzet (az első két oldalára ugyanúgy 

beragasztjuk majd az adatlapot, utána a hiányosságok, befizetések lapokat és hátra a 

magatartás lapokat) 

 

Leckefüzet 

 

Írás-olvasás: 

 6db 16-32 számú, 2. osztályos vonalazású füzet (2 olvasás, 2 írás, 1 tollbamondás, 

másolás, 1 olvasónapló) 

 Ablak Zsiráf gyermeklexikon (tavalyi) 

 1db gumis dosszié (tavalyi) 

Matematika: 

 1 db 27-32 számú négyzetrácsos füzet 

A következő eszközöket kérjük minél kisebb fedeles dobozba tenni (ezekből mind jó a 

tavalyi, ha valami hiányzik kérjük pótolni) 

 szám- és jelkártyák 0-20-ig, kivágva, összegumizva 

 1db papír mérőszalag 

 2 doboz kék-piros számolókorong 

 2db dobókocka 

 1 csomag színes műanyag számolópálcika, összegumizva 

 1db műanyag óra 

 1db műanyag hőmérő 

 1db zsebtükör (szögletes, keret nélküli) 

 

Környezetismeret, erkölcstan/hittan, angol, informatika, ének füzetekből a tavalyiak 

kellenek, ezeket be is szedtük. 

 

Technika-rajz: 

 40db famentes A/4-es rajzlap 

 4 csomag 20-50 számú írólap 

 1 csomag 20×20-as méretű Origami papír 

 1db A/3-as (50×70) színes fotókarton (mindkét oldala színes) 



 1 db PVC-s gumis dosszié (tavalyi jó) 

A következő eszközöket kérjük minél kisebb fedeles dobozba tenni (ezekből mind jó a 

tavalyi ha valami kifogyott kérjük pótolni) 

 12 színű vízfesték 

 vékony (2-es vagy 4-es), közepes (6-os), vastag (8-as vagy 10-es) szőrecset 

 6-12 színű zsírkréta 

 1db ecsettál (ez lehet egy fedél nélküli margarinos doboz is) 

 1 gyermek olló (lehetőleg minél jobb minőségű a könnyebb, precízebb munka végett, 

a legjobb a Fiskars) 

 1 folyékony ragasztó 

 1 nagy stiftes ragasztó (legjobb a Pritt) 

 1 cellux, tépővel 

 1 doboz natúr vagy színes gyurma 

 

Testnevelés: 

Tornazsákban: 

 lányoknak: sötét tornadressz vagy sötét cicanadrág, fehér póló, fehér zokni és a hosszú 

hajúaknak hajgumi 

 fiúknak:sötét tornanadrág, fehér póló, fehér zokni 

 gumitalpú tornacipő 

 hűvös időben tréningruha 

 szemüveges gyerekeknek szemüvegtok 

 (javasolt a saját ugráló kötél) 

Egyéb (tavalyiak jók) 

 1 db kicsi törölköző, akasztóval 

 1 db textilszalvéta 

 váltócipő (Ne papucs) 

 1 műanyag ivópohár 

Tisztasági csomag (a hetesek hozzák) 

 1 folyékony szappan, 1 csomag 100 db-os papír zsebkendő, 1 csomag szalvéta, 1 

tekercs papírtörlő 

Kérem az Első olvasókönyvem c. könyvet, a Szépen helyesen! c. könyvet és a Szövegértést 

fejlesztő gyakorlatok c. könyvet hozzák be a gyerekek az első magyar órára. 

2. osztályos kötelező olvasmányunk: Bálint Ágnes: Mazsola. 

Ezt a gyerekekkel az olvasás órákon fogjuk együtt olvasni, feldolgozni, kérem, hogy ne 

olvassák el a nyáron. Lehetőség szerint, ha megvásárolnák, a zöld borítójút vegyék meg, mert 

a fehérből hiányzik 3 fejezet. Az iskolai könyvtárban is van néhány példány. 

Ajánlott olvasmányok a nyárra: 

- Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő 

- Lázár Ervin: A Hétfejű tündér 

- Csukás István: A téli tücsök meséi 

- Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus kalandjai 

Szeptember 1-jén találkozunk a teremben szép ünnepi ruhában, fehér blúz/ing, fekete 

szoknya/nadrág. Az évnyitó 8 órakor kezdődik, 7:30 – 7:45-re igyekezzünk beérni. 



 

Tanszerlista 

 2.b osztály 

Tolltartóban: hegyes ceruzák: 4 grafit, 6 színes, radír, kis vonalzó 

Üzenő füzetnek használunk majd 1 db vonalas füzetet. (16-32 )  

Magyar órákra:  

A második osztályban is fogunk még olvasni az Ablak Zsiráfból, ezért 

szeptemberben kérem visszahozni.  

Év elején az ismétléshez szeptemberben használjuk az elsős vonalas füzeteket 

(olvasást, írást).  

Olvasás, írás és nyelvtan órákra szükségünk lesz 5 db másodikos (sűrűbb 

vonalazású) füzetre ( 16-32). 

Kötelező olvasmány Bálint Ágnes: Mazsola című könyve lesz ( a zöld színű 

könyv, mert a kis méretű fehérből hiányzik 3 fejezet). 

A környezet és erkölcstan, informatika füzet is vonalas legyen (16-32).  A 

hittant a hitoktatók elmondják. 

Angol/német: 1 db vonalas füzet (16-32 ). (A szótár füzetnek más a vonalazása, 

azt csak 3.o.-tól használjuk!) 

Énekre az elsőst folytatjuk.  

Matematikához:  

2db kockás füzet (27-32), szükség szerint pótolni a vonalzót, dobozban 

mérőszalagot, tükröt, órát, hőmérőt.  

Rajz-technikához: 12 db-os vízfesték, filctoll, zsírkréta, 20 db rajzlap, 30 db 

műszaki lap, jól vágó olló, ragasztó stift, 2 nagy fotokarton (piros, zöld, kék, 

barna, sárga közül), 2 cs. origami papír, 2 cs.  alakú hajtogató lap, tempera (jó 

az elsős, ha nem száradt be) és +1 fehér tubus, jó minőségű ecsetek (4, 6, 10 

méret), gyurma, 2 cs. írólap. 

Testnevelés: fehér tornacipő, fehér zokni, őszi-tavaszi időszakban melegítő; 

fiúknak kék tornanadrág, fehér atléta; lányoknak kék tornadressz/ rövid nadrág 

fehér póló, hajgumi 



Egyéb: tisztasági csomag: (vászon zacskóban akasztjuk fel a fogasra, hogy ne 

porolódjon) műanyag pohár, törölköző, váltócipő; 100-as papírzsebkendő, 

szalvéta(2 havonta) 

........................................................................................................................... 

  

Tanszerlista 

 3.a osztály 

1 db A/4-es gyűjtő dosszié 

1 db négyzethálós füzet (27-32) 

8 db 4. osztályos vonalazású füzet (21-32) -ebből 1 az üzenőfüzet, első oldalán személyes adatokkal 

1 db szótárfüzet 

1 db leckefüzet 

Ajánlott: A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó, 12. kiadás) 

Tolltartóban: 

    3 db HB-sceruza (egy lehet Rotring + betét) 

    2 db kéken, vékonyan író golyóstoll 

   radír 

színes ceruzák (2 zöld, 1 piros, 1 kék, 1 sárga, 1 narancssárga, 1 barna) 

tartályoshegyező 

    15-20 cm-es vonalzó 

 

Dobozban: 

papírmérőszalag 

    2 db dobókocka 

szögletes, keret nélküli kis tükör 

nagystift ragasztó és Sulifix cseppmentes folyékony ragasztó 

jó minőségű olló 

cellux ragasztó tépővel 

    12 db-os zsírkréta, vízfesték és színes ceruza 

    6 db-os tempera és filctoll 

    3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 



egymásba rakható festékes tálkák, vizes edény 

 

váltócipő 

vászonszalvéta 

műanyagivópohár, felakasztható kéztörlő, folyékony szappan 

testnevelés felszerelés (sötét tornanadrág, fehér póló, fehér váltózokni, tornacipő, tréningruha) 

1 tekercs papírtörlő 

1 csomag szalvéta 

100 db papír zsebkendő 

3 csomag írólap (20-50) 

30 db famentes rajzlap 

1 db 30-32 cm-es műanyag, egyenes vonalzó 

Színes fotókarton blokk  

 

A jó állapotban lévő második osztályos felszerelések is megfelelnek. 

A fentieket névvel ellátva az első-második tanítási napon kérjük behozni! 

 

Kötelező olvasmány a tanév során: 

      Carlo Collodi: Pinokkio kalandjai és Bálint Ágnes: Szeleburdi család 

 

Ajánlott olvasmányok nyárra:  

      Bálint Ágnes: Megint Mazsola  Erich Kastner: A két Lotti   

                             Frakk-könyvek  JeffKinney:    Egy ropi naplója (könyvsorozat) 

      Dave Lowe:    Büdi és Ben (könyvsorozat)  

  

 

 

 

 

 



Tanszerlista 

3.b osztály 

Leckefüzet 
Üzenő füzet(21-32 számú negyedikes vonalazású füzet) 

Matematika:  
- 2 db 87-32 számú nagyméretű matematika füzet 
- 2 db 27-32 számú normál matematika füzet 
- 1 db dobókocka (a beszedett kockákon felül) 
A matematika doboz tartalmát beszedtem, a dobozt már nem kell visszaküldeni. 
Környezetismeret: 1 db 21-32 számú 4-es vonalazású füzet 
Erkölcstan: 1db 21-32 számú 4-es vonalazású füzet 
 

Angol: 31-32 számú szótár füzet 
            más füzet nem kell, a másodikost folytatják a gyerekek 
Informatika: A másodikos füzetet folytatják  
Hittan: Valószínű hittanból is a régi füzetet folytatják  
 

Magyar nyelv- és irodalom: 7 db 21-32 számú 4-es vonalazású füzet 
 
Kötelező olvasmányok: Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai 
Bálint Ágnes: Szeleburdi család 
 
Ajánlott olvasmányok:Bálint Ágnes: Megint Mazsola 
Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé 
JeffKinney: Egy ropi naplója (könyvsorozat) 
Dave Lowe: Büdi és Ben (könyvsorozat) 
 

Rajz- Technika (dobozban): 
- jó minőségű olló 
- 2 nagy (40g-os) stiftes ragasztó (jó minőségű) 
- 12 darabos tempera 
- 3 ecset (vastag, közepes, vékony) 
- ecsettál, keverő paletta 
- 12 darabos zsírkréta 

 
- 30 db famentes rajzlap 
- 1 cs. írólap 
- 1 cs. A/4 élénk színű színes origami papír 
- 1 cs. négyzet alakú élénk színű origami papír 

(20x20 cm-es) 
- Színes fotókarton blokk (színes kartontömb, 

minimum A/4 méretű, legalább 10 darabos. 
Aldiban, Lidlben is lehet kapni időszakosan) 

 

testnevelés: -tornacipő, fehér zokni 
- fehér póló, sötét tornanadrág, lányoknak lehet tornadressz is (+ HAJGUMI!!!) 

- melegítő 
 

Tolltartóban:  
- 12 darabos színes ceruza 
- 3 db HB-s ceruza 
- rotring + betét 
- 2 db vékonyan író kék golyóstoll 
- radír 
- 15-20 cm-es vonalzó 
+ tartályos hegyező 

 

Tisztasági felszerelés:  
     - névvel ellátott műanyag pohár 
     - névvel, akasztóval ellátott kisméretű törölköző 
 

- 1 cs. szalvéta 
- 1 cs. 100-as papír zsebkendő 
- 1 tekercs papír kéztörlő 
- 1 tekercs WC papír 



 - 1 db folyékony szappan 

 

Szeptember 4-től, hétfőtől: váltó cipő 
 

 

...................................................................................................................... 

TANSZERLISTA 

4.a  osztály 

3 db matek füzet 

papírcenti 

műanyag óra és hőmérő 

kétoldalú tükör 

körző + hegyek 

3 féle vonalzó 

11 db negyedik osztályos vonalas füzet + tartalék / 2 olvasás, 1 fogalmazás, 3 nyelvtan, 1 

lecke, 1 üzenő,        

                                                                                            1 angol, 1 szótár füzet,1  környezet 

1 db kottafüzet 

2 nagy ív színes kétoldalú karton 

1 nagy ív fekete fotokarton 

2 cs krepp papír 

2 cs. origami papír 

2 cs. négyzet alakú hajtogatólap 

4cs írólap 

60 db rajzlap /műszaki/ 

felszerelt technika doboz /ecsetek, festő felszerelés, tempera,olló, zsírkréta, filctollak, 

vízfesték, 2 féle ragasztó/ 

felszerelt tolltartó /golyóstoll is/ 

tesi felszerelés 



tisztasági felszerelés/ szappan, papír zsebkendő, WC papír, szalvéta, törölköző, műanyag 

pohár 

Ajánlott olvasmányok: Fekete István: Vuk 

                                                                   Tüskevár 

                                                                   Bogáncs 

                                         Tatai Sándor: Kinizsi Pál 

                                         Janikovszky Éva: Égig érő fű 

                                         Kipling: A Dzsungel könyve 

                                         Csukás István: Nyár a szigeten 

                                         Mándy Iván: Csutak és a szürke ló 

                                         Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön 

                                         Erich Kastner: A két Lotti 

                                                                   A repülő osztály,  Emil és a detektívek 

 

....................................................................................................................................... 

Tanszerlista 

4.b osztály 

 

magyar nyelv és irodalom 4 db 4. osztályos vonalazású füzet 

matematika 2 db négyzetrácsos és a 3-os sima füzet, 
körző, hosszú és derékszögű vonalzó, 
szögmérő, papír mérőszalag, tükör 

környezetismeret 1 db vonalas füzet 

informatika, ének 3-os füzetek, nem kell új 

etika/hit- és erkölcstan 1 db vonalas füzet 

testnevelés fehér póló és zokni, tornanadrág, tornacipő 

angol 1 db vonalas és szótár füzet 

rajz, technika olló, stiftes ragasztó 2 db, folyékony ragasztó 
1 db, rajzlaptartó dosszié, 12 színű vízfesték, 
tempera és ceruza, filctoll, 2 db fekete tűfilc, 
3 féle vastagságú ecset, 1 db befőttesüveg 
teteje, törlőrongy, 4 féle színben fotókarton 
lehetőleg az A/4-es méretű 

tisztasági felszerelés kéztörlő; év elejére nem kell semmit 



beküldeni, mert maradt szappan, szalvéta és 
zsebkendő is tavalyról; elhasználjuk, ami van 

egyéb váltócipő, üzenőfüzet 

tolltartó 3 db íróceruza, toll, 4 színű tűfilc, radír, kicsi 
vonalzó, színes ceruza 6 színű 

 

A vakáció ideje alatt az iskola titkárságán minden szerdán 9-12 óra között lehet ügyeket 

intézni. Kérem, senki ne felejtse el majd figyelni az iskola honlapját (hermanotto.hu) a 

szeptemberi ebédbefizetés miatt.  

Augusztusban egy kis ismétlés matekból: a munkafüzetből 10 db feladatot kiválasztani, 

jelölni és megoldani. 

.....................................................................................................................................................

TANSZERLISTA 

5. évfolyam 

Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában: 
kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű 
vonalzó, ( ami belefér a tolltartóba) radír és 6-12 db-os színes készlet. 
Magyar nyelv és irodalom: 
2 db 81-32 vonalas füzet (nagy alakú, nem spirál) 
1 db 21-32 vonalas füzet (kis alakú, mint a 4. oszt.-os) 
Történelem: 
1 db 81-32 vonalas füzet 
1 db 21-32 vonalas füzet 
Angol nyelv: 
2 db 21-32 vonalas füzet 
1 db 31-32 szótár füzet 
Matematika: 
2 db 87-32 nagy alakú négyzetrácsos füzet (nem spirál, az egyik dolgozatoknak) 
1 db 80-32 nagy alakú sima füzet (nem spirál) 
1 db 27-32 kis alakú négyzetrácsos füzet, 
Vonalzó készlet (derékszögű, egyenlőszárú, egyenes), szögmérő, körző, 
Informatika: 
1 db 21-32 kis alakú vonalas füzet 
Természetismeret: 
1 db 81-32 nagy alakú vonalas füzet (nem spirál ) 
A 4. osztályban használt Atlasz 
Erkölcstan – Etika: 



1 db 21-32 vonalas füzet 
Hon- és Népismeret: 
1 db 21-32 vonalas füzet 
Technika: 
1 db 80-32 nagy alakú sima füzet sorvezetővel 
5 db rajzlap (A/4) 
Origami lapok 1 csomag (20 cm x 20 cm) 
ceruza, vonalzó 
Ének: 
1 db 86-32 hangjegyfüzet 
Rajz: 
A4-es mappa 
10 db A4-es műszaki rajzlap (minden órára) 
10 db A4-es félfamentes rajzlap (minden órára) 
2 db kihegyezett 2B jelű ceruza 
0,5 fekete filctoll 
12 színű színes ceruza 
2 db vonalzó (egyik derékszögű, másik egyenes) 
1 db rajzfüzet (bármilyen formájú) 
12 színű vízfesték készlet 
2 db körecset – egy vékony, egy vastag 
vizes edény, festő rongy, 1 db szivacs 
Testnevelés : 
fehér póló 
sötét sort , vagy dressz 
tornacipő és váltó zokni 
lányoknak hajgumi 
Lecke füzet 
KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
Ajánlott olvasmány: Nógrádi Gábor: Pete Pite ;  
                                      E.Kästner: A repülő osztály 
.................................................................................................................. 
 
 

TANSZERLISTA 

6.évfolyam 
Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában : 
kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű 
vonalzó ( ami belefér a tolltartóba), radír 



Magyar nyelv és irodalom: 
2 db 81-32 vonalas füzet 
1 db 21-32 vonalas füzet 
Történelem: 
1 db 81-32 vonalas füzet 
1 db 21-32 vonalas füzet 
Angol nyelv: 
2 db 21-32 vonalas füzet 
1 db 31-32 szótár füzet 
Matematika: 
1 db nagy formátumú négyzetrácsos füzet ( nem spirál ) 
1 db nagy formátumú sima füzet (nem spirál) 
1 db nagy formátumú négyzetrácsos füzet dolgozatnak 
1 db kis formátumú négyzetrácsos füzet, 
vonalzókészlet, szögmérő, körző, ceruza , radír, toll , színes ceruza 
Informatika: 
1 db kis alakú füzet ( négyzetrácsos vagy vonalas ) 
Természetismeret: 
1 db nagy formátumú sima füzet A/4 ( nem spirál ) 
12 db színes ceruza 
Technika: 
1 db nagy formátumú sima füzet A/4, 
5db rajzlap (A/4) 
origami lapok 1 csomag (20 cm x 20 cm) 
ceruza, vonalzó, 
Ének: 
1 db 86-32 hangjegyfüzet 
Rajz: 
A4-es mappa 
10 db A4-es műszaki rajzlap ( minden órára ) 
10 db A4-es félfamentes rajzlap ( minden órára ) 
2 db kihegyezett 2B jelű ceruza 
0,5 fekete filctoll 
12 színű színes ceruza 
2 db vonalzó ( egyik derékszögű , másik egyenes ) 
1 db rajzfüzet ( bármilyen formájú ) 
12 színű vízfesték készlet 
2 db körecset – egy vékony, egy vastag 
vizes edény 
festő rongy 



1 db szivacs 
Testnevelés : 
fehér póló 
sötét sort , vagy dressz 
tornacipő,lányoknak hajgumi 
KÖTELEZŐ OLVASMÁNY:  
GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK 
.................................................................................................................. 
 

TANSZERLISTA 

7.évfolyam 
Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában : 
kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű 
vonalzó ( ami belefér a tolltartóba) radír 
Magyar nyelv és irodalom: 
2 db 81-32 vonalas füzet 
1 db 21-32 vonalas füzet 
Történelem: 
1 db 81-32 vonalas füzet 
1 db 21-32 vonalas füzet 
Angol nyelv: 
2 db 21-32 vonalas füzet 
1 db 31-32 szótár füzet 
Matematika: 
1 db nagy formátumú négyzetrácsos füzet ( nem spirál ) 
1 db nagy formátumú sima füzet (nem spirál) 
1 db nagy formátumú négyzetrácsos füzet dolgozatnak 
1 db kis formátumú négyzetrácsos füzet, 
vonalzókészlet, szögmérő, körző, ceruza , radír, toll , színes ceruza 
Informatika: 
1 db kis alakú füzet ( négyzetrácsos vagy vonalas) 
Fizika: 
1 db nagy alakú négyzetrácsos füzet 
Kémia : 
kicsi sima A5 füzet 
Biológia 
1 db nagy formátumú sima füzet 
1 csomag írólap 
Földrajz: 
1 db nagy formátumú sima füzet 



1 csomag írólap 
Technika: 
1 db nagy formátumú sima füzet A/4, 
5db rajzlap (A/4) 
Origami lapok 1 csomag (20 cm x 20 cm) 
ceruza, vonalzó, sorvezető 
Ének: 
1 db 86-32 hangjegyfüzet 
 
Rajz: 
A4-es mappa 
10 db A4-es műszaki rajzlap ( minden órára ) 
10 db A4-es félfamentes rajzlap ( minden órára ) 
2 db kihegyezett 2B jelű ceruza 
0,5 fekete filctoll 
12 színű színes ceruza 
2 db vonalzó ( egyik derékszögű , másik egyenes ) 
1 db rajzfüzet ( bármilyen formájú ) 
12 színű vízfesték készlet 
2 db körecset – egy vékony, egy vastag 
vizes edény 
festő rongy 
1 db szivacs 
Testnevelés : 
fehér póló 
sötét sort , vagy dressz 
tornacipő 
lányoknak hajgumi 
KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: 
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 
Jókai Mór: Kőszívű ember fiai 
............................................................................................................................. 
 

TANSZERLISTA 

8.évfolyam 
Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában : 
kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű 
vonalzó ( ami belefér a tolltartóba) 
5db 21-32 vonalas füzet (angol, történelem, kémia, földrajz, erkölcstan) 



1 db 31-32 szótárfüzet (angol) 

2 db 81-32 vonalas füzet (magyar nyelvtan, irodalom) 

1 db 20-32 sima füzet (biológia) 

1db 80-32 sima füzet (matematika) 

1 db spirálfüzet négyzetrácsos (matematika) vagy 2 db 87-32 négyzetrácsos 

füzet (matematika, fizika) 

1 db 36-16 hangjegyfüzet(ének) 

2 csomag írólap(biológia;földrajz) 

vonalzókészlet(2 db derékszögű vonalzó, 1 db egyenes vonalzó - 30 cm hosszú) 

körző 

szögmérő 

tudományos számológép 

színes ceruza (6 szín) 

informatikából lehet használni a tavalyi füzetet 

Rajz: 

A4-es mappa 

10 db A4-es műszaki rajzlap ( minden órára ) 

10 db A4-es félfamentes rajzlap ( minden órára ) 

2 db kihegyezett 2B jelű ceruza 

0,5 fekete filctoll 

12 színű színes ceruza 

2db vonalzó ( egyik derékszögű , másik egyenes ) 

1 db rajzfüzet ( bármilyen formájú ) 

12 színű vízfesték készlet 

2 db körecset – egy vékony, egy vastag 

vizes edény 

festő rongy 

1 db szivacs 

Testnevelés : 

fehér póló,sötét sort , vagy dressz,tornacipő,lányoknak hajgumi 

KÖTELETZŐ   OLVASMÁNY: 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 


