
Tanszerlista 

 

1. osztály 

 

3 db első osztályos vonalas füzet 

2 db négyzetrácsos füzet 

2 db sima füzet 

3 csomag írólap 

50 db rajzlap 

1 doboz számolókorong 

1 cs. pálcika 

1 doboz vízfesték 

3 db különböző vastagságú ecset 

1 doboz zsírkréta 

1 csomag gyurma 

1 db olló 

1 ragasztóstift 

1 csomag origami papír 

1 db A4-es mappa 

Tolltartóba: 

3 db HB-s grafit ceruza 

2 db postairon 

2 db piros – kék ceruza 

12-es színes ceruza 

Testnevelés: 

2 db fehér iskolai póló 

sötétkék vagy fekete rövidnadrág 

tornacipő 

 

2. osztály 

 

5 db 2. osztályos vonalas füzet 

2 db négyzetrácsos füzet 

1 db leckefüzet 

3 csomag írólap 

50 db rajzlap 

5 db grafitceruza 

2 db piros-kék ceruza 

radír, hegyező 

12 db-os színes ceruza 

12-es zsírkréta 

12-es vízfesték 

3 db különböző vastagságú ecset 

2 db kenőfejes ragasztó 

olló 

Testnevelés: 

2 db fehér iskolai póló 

sötétkék vagy fekete rövidnadrág 

tornacipő 



3. osztály 

 

4 db 3. osztályos vonalas füzet 

3 db négyzetrácsos füzet 

50 db rajzlap 

3 csomag írólap 

1 db stiftes ragasztó 

olló 

1 doboz festék 

3 db különböző vastagságú ecset 

1 doboz zsírkréta 

12-es színes ceruza 

1 db 20 cm-s vonalzó, ami a tolltartóban is 

elfér 

legalább 3 db grafit ceruza (HB) 

2 db piros - kék ceruza 

radír 

 

4. osztály 

 

6 db 4. osztályos vonalas füzet 

3 db négyzethálós füzet 

2 db sima füzet 

2 csomag írólap 

50 db rajzlap 

2 db ragasztó 

1 doboz tempera 

1 doboz festék 

3 db ecset (különbönző vastagságú) 

1 doboz gyurma 

1 doboz zsírkréta 

1 csomag színes lap 

1 db leckefüzet 

Kell még: 

1 doboz színes ceruza 

1 db körző 

1 db vonalzó 

3 db grafit 

2 db radír 

2 db kék színű toll 

1 db olló 

 



5-6. osztály 

 

Füzetek: 

6 db A4-es vonalas 

4 db A5-ös vonalas 

1 db A4-es négyzetrácsos füzet 

1 db A5-ös négyzetrácsos füzet 

1 db szótárfüzet 

1 db kottafüzet 

 

Tolltartó eszközei: 

grafit ceruza 

radír 

kék és zöld színű toll 

 

Rajzeszközök: 

50 db rajzlap 

színes ceruza 

grafit ceruza 

 

Testnevelés: 

tornacipő 

fekete tornanadrág 

fehér, Huszka emblémás póló 

7-8. osztály 

 

Füzetek: 

6 db A4-es vonalas 

3 db A5-ös vonalas 

2 db A4-es négyzetrácsos füzet 

2 db A5-ös négyzetrácsos füzet 

1 db szótárfüzet 

1 db kottafüzet 

 

Tolltartó eszközei: 

grafit ceruza 

radír 

kék és zöld színű toll 

1 db körző 

vonalzók (egyenes kb. 20 cm-s, derékszögű, 

szögmérő) 

egyszerű, alapműveleteket tudó számológép, 

ami tud gyököt vonni 

 

Rajzeszközök: 

50 db rajzlap 

színes ceruza 

grafit ceruza 

 

Testnevelés: 

tornacipő 

fekete tornanadrág 

fehér, Huszka emblémás póló 

 

 


