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1 db A4  vonalas füzet

sárga poló, kék rövidnadrág, fehér zokni, tornacipő - edzőcipő

1 db A5 vonalas füzet, 1 db leckefüzet

1 db A4 vonalas füzet 

1 db A4 vonalas füzet1                                                                         

1 db A5 kottafüzet

A felső tagozatos tanulók részére szükséges taneszközök,
 felszerelések a 2021-2022-es tanévre

1 db A4 vonalas füzet dolgozathoz, 
2 db A5 kisalakú füzet irodalomhoz, nyelvtanhoz + (olvasónaplóhoz)

1 db A4 négyzetrácsos  füzet, 1db A4 sima füzet,  (nem spirál)
1 db A5  négyzetrácsos füzet dolgozathoz, 
1 db 15-16 cm-es egyenes vonalzót, és 1 db háromszög vonalzó, körző, szögmérő, 
zsebszámológép a 4 alapművelettel és gyökvonással

1 db A4  vonalas füzet, 1 db szótárfüzet

1 db A4  vonalas füzet, 1 db szótárfüzet

1 db A4  vonalas füzet

1 db A4 sima füzet, 1 csomag írólap

1 db A4 sima füzet, 1 cs írólap,

1 db A4 négyzetrácsos  füzet,
1 db A5  négyzetrácsos füzet dolgozathoz, 
vonalzó, grafit ceruza,
színes ceruza

1 db A4 vonalaS füzet,                         1 db 
A5 négyzetrácsos füzet dolgozathoz

1 db A4  vonalas füzet



Rajz

40 db A4-es félfamentes rajzlap (fehér),
10 db A3 műszaki rajzlap
ecsetek (2-es, 6-os, 12-es; puha, szőrecset a vízfestékhez, szintetikus ecsetek a 
tempera festéshez),
1 db törlőrongy,
1 db víztároló edény,
grafitceruza (2 db HB, 2 db B/2B jelzésű),
színes ceruza készlet (12 db-os),
vonalzó (30 cm),
1 db körző,
1 db jó minőségű olló,
1 db papírragasztó,
1 db jó minőségű puha radír,
1 db A3 rajzmappa, felcímkézve, névvel és osztállyal ellátva, amiben a rajzok nem 
gyűrődnek (fontos)!
1db tempera készlet (min. 6 db-os),
2 db fekete tűfilc (kontúrozáshoz, kihúzáshoz),
(vízbázisú) filctoll készlet (min. 6 db-os)

Megjegyzés: Minden eszközt monogrammal javasolt ellátni, erre kiváló egy alkoholos 
filc.

Javasolt márkák: KOH-I-NOR, ICO, STABILO, PRITT, MILAN, KORFIX, SÜNI


