Taneszközjegyzék 2022/2023.
1.a osztály
2 db A4-es sima füzet (német, magyar)
3 db 14-32-es vonalas füzet (2 írás – 1 tartalék)
1 db 14-32-es mesefüzet (olvasás – egyik oldal sima,
másik elsős vonalazású)
1 db leckefüzet üzenőnek és házinak
3 db 27-32-es négyzetrácsos füzet (matematika)
2 csomag fehér írólap
1 db nagy alakú, sima rajzfüzet a mindennapi rajzolgatásra
clipboard (iratok hordozására használatos kemény papírtábla)
1 gumis mappa a fénymásolatoknak, rajzoknak
20 db famentes és 20 db félfamentes A/4-es rajzlap
1 cs. A/4-es fekete fotókarton
1 cs. mintás papír (Pepco)
1 csomag fénymásolópapír a tanév során
1 cs. origami papír (20x20-as)
Vízfesték (kb. 12 színű, ICO, Koh-i-noor, Pelikan, Anilinky…)
Ecsetek (jó minőségű 4-es, 6-os és 10-es ecset)
Zsírkréta (ICO, Staedtler, Maped, …)
1 doboz egyszínű gyurma
10 db. hurkapálcika
Olló (rendkívül fontos, hogy jó minőségű legyen)
1 rövid vonalzó 20 cm-es
3 db dobókocka
1 csomag színes korong
1 csomag színes pálcika összegumizva
1 db kétoldalas tükör
A tolltartóban legyen mindig:
3 db jó minőségű, HB-s, nem maszatoló és nem túl halványan fogó- hegyes, három oldalú
grafitceruza (pl. Stabilo)
2 db vastag, háromoldalú grafitceruza
2 db postairon (egyik fele piros, másik kék), vagy kék és piros vastag háromszögletű ceruza
jó minőségű, puha radír
házas hegyező, mely vékony és vastag ceruzák hegyezésére is
alkalmas
színes ceruza készlet (remek pl. az Auchanban kapható Bic
Kids, vagy 10-12 darabos háromszögletű, vastag) – ez
maradhat akár a dobozában is, vagy másik tolltartóban, de a
kétrekeszes tolltartók egyik felében is
Testnevelés:
fehér póló, rövid és hosszúnadrág, fehér talpú torna-, vagy
edzőcipő, összehúzható tornazsák, pamut zokni, pót
alsónadrág/bugyi

Váltócipő (könnyen felvehető, kényelmes, - papucs nem jó)
Ünneplő ruha és cipő (sötét alj, fehér felső)
2 db 100-as csomag papír zsebkendő
1 jól záródó kulacs
1 uzsidoboz
1 kis törölköző

Közösen vesszük meg: (nem kell mindenkinek külön, vagy olcsóbb közösen rendelve)
A/4-es színes papír (Lidl)
Színes karton csomag (Lidl)
A3-as rajzlap
krepp-papírok
Tempera (nagy kiszerelés)
ragasztó (ragasztóstift – az év folyamán többször, szükségletnek megfelelően és 2db
technokol osztály szinten)
6 csomag olajkréta
filctoll (színes, és alkoholos fekete)
háztartási csomagolópapír
papírtörlő
WC-papír

SZÍNEZZ KI!

