2022-2023. tanév
1. c felszereléslista
Füzetek:
Javasoljuk a famentes, fehér lapú füzeteket.




2 db négyzethálós füzet, száma 27-32
2 db elsős vonalazású füzet, száma 14-32
2 db „Vázlatok” füzet, kb. A/5 méretű

Közös használatra begyűjtjük:







40 db famentes rajzlap (min.180g-os)
1 db nagyméretű fekete fotókarton
1 csomag A4 színes papír
2 cs. írólap
1 cs. fénymásoló papír
1 db cellux adagolóval (vagy téphető cellux)

Testnevelés felszerelés tornazsákban:
Tolltartóba: (könnyen kezelhető legyen)









3-4 db HB grafit ceruza (+ ceruzafogó)
1 db postairon
1-1 db zöld, kék és piros színes ceruza
1 db jó minőségű radír,
12 db-os színes ceruza készlet
(ha lehet, vastag háromszögletű)
1 kicsi ragasztóstift
1 kétlyukú (kicsi-nagy) tartályos hegyező,
amely belefér a tolltartóba

A fiókba kerül majd:























3 doboz piros-kék korong
2 csomag színes számolópálcika
2 dobókocka
1 logikai készlet
1 színesrúd készlet (fagyis dobozba rakva)
1 szám-és jelkártya csomag
(felvágva, zárható zacskóban)
1 jó minőségű, éles, a gyermek kezéhez illeszkedő
hegyes olló (balkezeseknek balkezes ollót
vegyenek!)
1 doboz (ICO) olajpasztell
12 gombos (ICO) vízfesték
6 db-os tubusos (ICO) tempera
1-1 cs. natúr és színes gyurma
1-1 db db 6-os, 10-es és 12-es ecset
1 db Technokol Rapid (folyékony ragasztó)
2 db nagy ragasztóstift UHU, PRITT (kb.40g)
12 színű filctoll készlet cipzáros tartóban
(pl. neszeszer)
1 db műanyag festékpaletta
1-1 db fekete alkoholos filctoll S és M hegyű
konzervdoboz vizesdénynek (kisméretű)
ecsettörlő pamutrongy
festőpóló (nagyméretű, ruhavédő)




fehér póló
fehér zokni

fekete (sötét) rövidnadrág
tornacipő (fehér talpú)

Egyéb:
 1db Üzenő füzet (minden nap meg kell majd nézni)
 1db füzet, amibe naponta rajzolgathat a gyermek
 váltócipő
Hétfőn és pénteken nagy iskolatáska szükséges, a többi
napokon egy kis hátizsák.
Kérjük, hogy minden személyes felszerelést névvel
jelöljenek meg!

Dél-Budai papír, írószer és nyomtatvány üzlet
Budapest, XI. Tétényi út 63.
(Kelenföldi városközpont 1. emeletén)
nyitva: H-CS: 9.30-17.30 P: 9.30-17.00
Sz: 9.00-12.00
Tel: 06-1/203-0177
e-mail: db304kft@t-online.hu

Elérhetőségeink:
iskola tel:: 06-1/204-0854
Virág néni: nemecsko.virag@kevesuli.hu
Judit néni: siket.judit@kevesuli.hu

Tanévnyitó ünnepély várható időpontja:
2022. szeptember 1.
Jó készülődést, szép nyarat kívánunk!
Judit néni és Virág néni

Iskolakezdő csomag az 1.d osztályos
gyerekek számára
2022.
Füzetek:
Javasoljuk a famentes ICO fehér lapos füzeteket.
 3 db négyzethálós füzet, száma 27-32
 3 db elsős vonalazású füzet, száma 14-32
 1db A/4-es sima füzet
 1 db kotta füzet 36-16
 2 db „vázlatok” füzet, kb. A/5 méretű
 2 db rajzgyűjtő mappa
Tolltartóban: (könnyen kezelhető legyen)
 3-4 db HB grafit ceruza (háromszögletű vagy
ceruzafogó)
 1-1 db zöld, kék és piros színes ceruza
 1 db piros-kék postairon
 1 db jó minőségű radír, 1 db kis vonalzó
 12 db-os színes ceruza készlet
 1 kicsi Pritt ragasztóstift
 1 kétlyukú tartályos hegyező, amely belefér a
tolltartóba
A fiókba kerül majd:
 3 doboz piros-kék korong
 2 csomag színes számolópálcika
 1 papír mérőszalag
 3 dobókocka
 1 logikai készlet
 1 színesrúd készlet
 1 háromszögletű vonalzó, egyenes vonalzó 30cm
 1 szám-és jelkártya csomag
 tükör, műanyag óra, hőmérő
 gyufásdobozból betűtartó
 1 jó minőségű, a gyermek kezéhez illeszkedő olló
(Balkezeseknek balkezes ollót vegyenek!)
 1 doboz (ICO) olajpasztell
 12 gombos (ICO) vízfesték
 6 db-os tubusos (ICO) tempera
 1-1 csomag natúr és színes gyurma
 1-1 db 4-es, 6-os, 12-es ecset
 1 db Technokol Rapid (folyékony ragasztó)
 1 db nagy Pritt ragasztóstift(nagy)
 1 doboz 12 színű filctoll készlet cipzáras tartóban
(neszeszer)
 1 db fekete alkoholos filctoll M méretű heggyel
 1 db fekete alkoholos filctoll S méretű heggyel
 1 db műanyag festékpaletta

vizes edénynek
 ecsettörlő pamutrongy
 festőpóló (nagyméretű, ruhavédő)
Közös használatra begyűjtjük:
 20 db famentes rajzlap (vastag!)















2 db nagyméretű fotókarton, amely mindkét
oldalán színes (bármilyen színű)
1 db nagyméretű fekete fotókarton
2 db bármilyen színű krepp papír
1 csomag hagyományos háztartási
csomagolópapír
3 csomag famentes írólap (ICO)
1 db cellux, 10 db hurkapálca
1 csomag színes fénymásoló papír (100db-os)
1 csomag fénymásoló papír (500db-os)
1 csomag „iratbugyi”
1 csomag fa ruhaszárító csipesz
1 csomag bármilyen zseníliadrót
10db színes gomb
1 doboz spatula

Testnevelés felszerelés tornazsákban:
 fehér póló
 fekete (sötét) rövidnadrág
 fehér zokni
 fehér talpú tornacipő
 melegítő (alsó, felső)
Hétfőn és pénteken nagy iskolatáska szükséges, a többi
napokon egy kis hátizsák.
Kérjük, hogy minden személyes felszerelést névvel
jelöljenek meg!
Mindenféle „kincset” szívesen fogadunk: dobozkákat,
dugókat, kupakok, szép kövek, kinder, tejszínhabtető,
mozgó szemek, szép gombok, gombostű, olivás üveg,
kocka alakú doboz…bármit, amit tudunk hasznosítani.
(Lamináló fólia) (Irodából maradt papír rajzoláshoz)
Jó készülődést, szép nyarat kívánunk: Anikó néni és Réka
néni

Tanszerlista 2.c
2022-2023

fehér póló vagy trikó
fehér zokni
tornacipő
sötét rövidnadrág

Váltócipő

Úszásfelszerelés:

Füzetek:

fürdőruha

3 db. vonalas füzet (16-32-es)

úszósapka

Üzenő füzet

úszószemüveg

2 db matek füzet (ha véknyabb, 3db)

törölköző

1 db kis alakú hangjegyfüzet

papucs

Matekos kis dobozba

Kérjük, hogy minden személyes felszerelést névvel
jelöljenek meg!

Logikai készlet
Műanyag hőmérő és óra
Kis tükör
Papír számegyenes (100 cm)
100db fogvájó tízesével összegumizva
Technika, rajz felszerelés
20 db famentes rajzlap
40 g-os stift (Kores, Uhu vagy Pritt)
1 tubus folyékony ragasztó (Technokol)
1 csomag színes papír
10 db hurkapálcika
12 színű vízfesték
tempera
vizes tál
3db különböző méretű ecset
festő póló
12 színű olajpasztell
12 színű filctoll készlet
vastag és vékony alkoholos fekete filctoll
1 csomag 500 db-os fénymásolópapír
Tolltartóba
3db. HB-s vagy B-s grafitceruza
12 db-os színes ceruza
radír, hegyező, kis vonalzó, 1 db kicsi ragasztós stift
Tornafelszerelés

3.c osztály- felszerelés
Füzetek:
 2 db négyzethálós füzet
 5 db harmadikos vonalazású füzet (12-32)
(olvasás, nyelvtan, fogalmazás, tollbamondás, üzenő)
 1 db sima füzet (kicsi) – környezetismerethez
 1 db hangjegyfüzet (tavalyi)
Tolltartóba:
 3 db HB jelzésű grafitceruza
 radír, hegyező
 2-2 db kék, piros, zöld ceruza
 1 db kis vonalzó
 12 db-os színes ceruzakészlet
Matematikához:
 1 db hosszú vonalzó (30 cm), 1 db háromszög vonalzó (tavalyi)
 1 doboz korong
 2 db dobókocka
 1 db műanyag óra (tavalyi)
 1 db papír mérőszalag (tavalyi)
 logikai készlet (tavalyi)
Technika, rajz felszerelés:
 festőpóló (mindenkinek legyen a tesifelszerelés mellett a kinti szekrényben)
 vizestál, alátét (tavalyi)
 jó minőségű olló (balkezeseknek balkezes olló) (közös beszerzés)
 2 db nagy jó minőségű ragasztó (közös beszerzés), 1db sulifix (csőrős) ragasztó 1 db nagy ragasztó stift
(Kores vagy Pritt)









12 színű vízfesték (tavalyit használjuk)
12 színű filctoll készlet (közös beszerzés)
12 db-os tempera (tubusos) (közös beszerzés)
40 db famentes A/4-s rajzlap
2 csomag írólap
1 db alkoholos fekete tűfilc
1 db alkoholos vastagabb fekete filc
1 db (mindkét oldalán) színes karton



3 db A4 méretű fekete fotókarton



1 csomag A4-es fénymásoló papír



1. cs színes fénymásoló papír – bármilyen színű, legjobb a vegyes színű

Testnevelés: fehér póló, sötét rövid nadrág, fehér zokni, tornacipő
Közös olvasmányunk: Bálint Ágnes: Szeleburdi család
A könyvet az őszi szünet után fogjuk feldolgozni. Érdemes a nyáron elolvasni!
A nyárra jó pihenést kívánunk mindenkinek!
Klári néni

3.d osztály- felszerelés
Füzetek:
 2 db négyzethálós füzet
 5 db harmadikos vonalazású füzet (12-32)
(olvasás, nyelvtan, fogalmazás, tollbamondás, üzenő)
 1 db sima füzet (kicsi) – környezetismerethez
 1 db hangjegyfüzet (tavalyi)
Tolltartóba:
 3 db HB jelzésű grafitceruza
 radír, hegyező
 2-2 db kék, piros, zöld ceruza
 1 db kis vonalzó
 12 db-os színes ceruzakészlet
Matematikához:
 1 db hosszú vonalzó (30 cm), 1 db háromszög vonalzó
 1 doboz korong
 2 db dobókocka
 1 db műanyag óra
 1 db papír mérőszalag
 logikai készlet
Technika, rajz felszerelés:
 festőpóló, vizestál, alátét(tavalyi)
 jó minőségű olló (balkezeseknek balkezes olló)
 2 db nagy jó minőségű ragasztóstift
 12 színű vízfesték
 12 színű filctoll készlet
 12 db-os tempera (tubusos)
 40 db famentes A/4-s rajzlap
 2 csomag írólap
 1 db alkoholos fekete tűfilc
 1 db (mindkét oldalán) színes karton (ne lila vagy rózsaszín legyen)
Testnevelés:
 fehér póló, sötét rövid nadrág, fehér zokni, tornacipő
Közös olvasmányunk: Bálint Ágnes: Szeleburdi család
A könyvet az őszi szünet után fogjuk feldolgozni. Érdemes a nyáron elolvasni!
A nyárra jó pihenést kívánunk mindenkinek!
Györgyi néni, Irénke néni

TANSZERLISTA 4.c
Füzetek:
(ICO [sünis]füzeteket szeretnénk kérni, mert a többi általában nagyon rossz minőségű.

5 db vonalas füzet (21-32) A/5-ös ─ olvasás, nyelvtan, tollbamondás, fogalmazás, angol1 db
szótárfüzet (angolra)
1 db négyzethálós füzet, A/5-ös ─ matek
1 db sima füzet, A/4-es (nagy alakú) ─ környezet 1 db
leckefüzet
1 db vékony papírdosszié (angolra)
Tolltartóba:
3 db HB-s grafitceruzaradír,
hegyező
kis méretű vonalzó
12 db-os színesceruza-készlet (jó minőségű) (Legyen közte vagy pluszban fehér színű is!)körző
Rajz, technika:
1 db nagy méretű stift ragasztó (Pritt vagy Kores)1 db
sulifix ragasztó
10 db A/4-es famentes rajzlap10 db A/3as famentes rajzlap1 db fekete alkoholos
tűfilc
4 csomag írólap
A kartont, krepp-papírt, temperát… majd közösen szeretnénk megvásárolni osztálypénzből.

Testnevelés:
Fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, tornacipő vagy edzőcipő.
Közös olvasmányunk:
Csukás István: Nyár a szigeten című könyve lesz.
(Nyáron olvassátok is el!)

Kellemes vakációt kívánunk mindenkinek!
Móni néni, Kriszti néni

[Ide írhat]

4. osztályos felszerelés 2022/2023-as tanév
Füzetek:









2db négyzethálós füzet SÜNIS!
5 db negyedikes vonalazású füzet (száma 21-32) feliratozva: olvasás, nyelvtan, fogalmazás, angol. A maradék 1 db-on csak név
legyen, és nem kérjük fóliával bekötni! SÜNIS!
1 db nagy méretű sima füzet, felirata: környezet SÜNIS!
1 db vonalas „üzenő” füzet SÜNIS!
1 db szótárfüzet
1 db leckefüzet
2 db dosszié ( jó a tavalyi is)
2 cs. jó minőségű fehér, vastagabb lapú írólap

Tolltartóba:








3 db HB jelzésű ceruzát, és javaslunk egy vékony hegyű töltőceruzát („rotring”)
jó minőségű és fogású golyóstollat (kék betéttel), írásra
1 db jó minőségű radírt
12 db-os színes ceruza készlet (jó minőségű)
1 db kék, piros, zöld ceruzát a fentieken kívül, amelyeket nem rajzoláshoz használunk
1 db kis ceruzahegyezőt
1 db kis vonalzót

A matek doboz a suliban marad, tartalma a következő:









3 db dobókocka
1 kis tükör
1 db műanyag óra
hőmérő
1 cs papírpénz készlet körbenyírva, tasakban v. kis dobozban
1 db háromszög vonalzó
1 db papír számegyenes
színesrúd készlet (ez a fiókban marad)

Technika, rajz felszerelés:















festőpóló
jó minőségű olló (balkezeseknek balkezes)
sulifix ragasztó
2 db nagy Pritt v. Kores ragasztóstift
12 színű, Anilinky márkájú vízfesték, vizestál (konzerves), törlőrongy
4 db ecset ( 4-6-8-10)
10 színű tempera, + 1 tubus fehér tempera
12 színű olajpasztell
12 színű filctoll
S, M méretű fekete alkoholos filctoll
színkeveréshez paletta
30 db A/4-es dipa karton
50x70 cm-es kaskad karton: 1 db sötétkék +1 db bordó v. napsárga színű
fogkefe, fehér gyertya, fehér ceruza, arany ceruza

Tornazsák:





1 fehér póló
1 sötét színű rövidnadrág
1 fehér torna zokni
1 tornacipő

Amire csak lehet, kérjük írják rá a gyermek nevét!
Egyebek:

[Ide írhat]
Negyedik osztálytól a gyerekek naponta hozzák az órarend szerinti felszerelésüket!




1db iskolatáska
váltócipő
Tisztasági csomagot névsor szerint fogunk kérni, egyszerre 5 gyerektől. Szeptemberben így a névsor első 5 tagjától kérnénk: 2
cs. éttermi szalvétát, 2 cs. 100-as papírzsebkendőt.

Nyári olvasmányunk :


Csukás István: Nyár a szigeten!!!
A hozzá kapcsolódó feladatot emailben elküldjük!

Kérjük, hogy mindenki olvassa el a szünetben!

