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Füzetek: 
4 db A5-ös vonalas füzet (21–32) (olvasás, nyelvtan, fogalmazás, angol/német) 
+1 db A5-ös vonalas füzet (21-32) az angolosoknak (párhuzamosan 2 angol 
füzetet használnak majd a tanuláshoz) 
1 db szótárfüzet (német), tavalyi szótárfüzet (angol) Evelin néni kérése, hogy a 
tavalyit hozzák a gyerekek, ha nagyon saláta állapotú, akkor át kellene másolni 
a régi szavakat az új füzetbe 
1 db A4-es négyzetrácsos füzet, nem spirálos (matematika) 
2 db mesefüzet 4. osztályos vonalazású (környezetismeret, hittan) 
1 db kottafüzet (jó a tavalyi, de csak ha elfogadható állapotú) 
1 db leckefüzet 
1 db A4-es gumis mappa (fénymásolt feladatlapok tárolására) 
 
Matematika doboz: 
Minden eszköz begyűjtve nálam van, kiegészítésként kérek szépen: 

• 1 db körzőt (ezt nem kell beküldeni, amikor szükség lesz rá, előre szólok) 
 
Rajzdoboz: (a tavalyi rendbetéve, ha szükséges pótolva, frissítve 😊😊) 
1 db viaszosvászon (50X70 cm)  
30 db műszaki rajzlap 
1 csomag írólap 
Tavalyi évhez hasonlóan színes lapok helyett gyermekenként 10 db A4es rajzlap 
vastagságú fekete lapot kérnék (Isaszegen mindkét papírboltban kapható) 
1 doboz 10 színű tempera 
1 db 12 színű vízfesték 
3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 
1 db ecsettál 
Festő póló és egy ecsettörlő rongy 
2 db stift ragasztó (nagy méretű!) 
1 doboz zsírkréta 
12-es filctoll készlet 
1 db jól vágó olló (tavalyiak begyűjtve az iskolában vannak) 
Aki hazavitte, kérem szépen szeptemberben visszaküldeni a rajzos gyűrűs 
mappát 15 db üres lefűzhető genotherm tasakkal/”bugyival” feltöltve, aki az 
iskolában hagyta, azoktól is kérek szépen 15 db A4-es lefűzhető tasakot 
 
 
 
 
 



Tolltartó: 
• 2-3 db B-s grafitceruza 
• 2 db HB-s grafitceruza 
• 12 színű színes ceruza 
• +1 db zöld ceruza 
• 2 db kék golyóstoll 
• 1 db puha radír 
• 1 db hegyező 
• 1 db tolltartó méretű kisvonalzó 

 
Ének: 
Furulya 
 
Testnevelés: 
Sötétkék rövidnadrág, fehér póló, zokni, tornacipő, melegítő alsó és melegítő 
felső, ugrókötél (minden ruhadarab saját névvel ellátva! ) 
 
Népánc: 
Tavalyi néptánc füzet 
Lányoknak térdig érő pörgős szoknya  
 
Váltócipő: szandál vagy vászoncipő 
 
Tisztasági csomagba kérünk:  
1 csomag szalvétát 
4 guriga kéztörlőt 
1 db folyékony szappant 
2 csomag papírzsebkendőt 
4 tekercs WC papírt 
 
 
Ajánlott nyári olvasmány, kérjük, hogy legalább egyet olvass el 😊😊 

• Erich Kastner: A két Lotti 
• Vig Balázs: Todó kitálal a sportról 
• vagy 1 szabadon választott könyv 

 
Vakáció foglalkoztató füzet megoldásáért nyelvtanból és matematikából egy 
hármas súlyozású 5-ös jár. Leadási határidő: szeptember első hete 

 

Kérjük, hogy minden nap az  
összes ceruza legyen kihegyezve! 
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