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Kedves Szülő! 

 
A 2021/2022-es tanév megkezdésére a következőkben felsorolt felszerelésekre lesz szüksége 1. osztályos 

gyermekének: 
 

Szeretnénk kérni, hogy augusztus 26-án 14:00 és 16:00 között vagy augusztus 27-én 8:00 és 12:00 között hozzanak be 
mindent az iskolába! Köszönjük! Az eszközöket tételesen átveszi az osztályfőnök, és a gyermekük iskolai tárolójába 
elhelyezi azokat. 

 
Kérjük Önöket, hogy jó minőségű eszközöket vásároljanak a gyerekeknek, hiszen azok megkönnyítik iskolai munkájukat! A 
gyermekek minden holmijában legyen benne a monogramja/neve mert az a tapasztalat, hogy nem ismerik fel saját 
dolgaikat illetve összekeverik. Köszönjük! A feltüntetett márkajelölések csak ajánlások. 

  

4 db kis alakú sima füzet (magyar, bibliaismeret, angol) 
4 db vonalas füzet (14-32) (magyar, angol) 
2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 
1 db üzenő füzet (bármilyen lehet) 
1 db kisalakú hangjegy füzet 
2 db nagy alakú sima füzet 
A füzetek márkája lehet hagyományos ICO SÜNI /vagy mintás 
borítójú, arra figyeljenek, hogy margó legyen benne! 
3 csomag fénymásoló papír  
2 csomag írólap 

Matematika tantárgyhoz: 
2 doboz piros-kék korong 
1 csomag számoló pálcika 
2 db dobókocka 
1 db papír mérőszalag 
1 db műanyag óra 
1 db zsebtükör (keret nélküli) 
logikai készlet 
1 csomag üvegkavics (olyan, ami nem gurul) 

Technika és rajz tantárgyakhoz: 
12 színű vízfesték  
1-1 db szőrecset (4-6-8-10) 
1 db vizes edény (tetős) 
1 db festékkeverő paletta (ne kis tálkák) 
1 doboz tempera (12 színű) 
12 db-os filctoll készlet (esetleg bedobálós tolltartóba vagy 
zacskóba is tehető) 
1 doboz zsírkréta (min.12 darabos) 
1 db fekete filctoll (a készleten kívül) 
12 db-os vastag színes ceruza készlet  
     (Nem ez kerül a tolltartóba!)  
1 db puha radír (nem azonos a tolltartóban levővel)-
gyurmaradír 
Törlőrongy 
Viaszos vászon terítő (kb. 80cm x 140cm) 
1 db kis alakú szivacs (mosogatószivacs is tökéletes) 
1 db fogkefe  
„Festőpóló” (Apa vagy anya már használt pólója tökéletes) 
1 db Cellux kicsi (tépővel) 
2 db Stiftes ragasztó 15 gr-os (pl. UHU, Kores)  
1 db folyékony ragasztó (csőrös!!!) 
1db olló (jó minőségű, textilt is nyírjon) 
éles, hegyes olló (bal kezeseknek bal kezes olló kell) 
40 db rajzlap(műszaki) A/4-es (keret nélküli) 
1 doboz natúr és 1 doboz színes gyurma 
10 db rajzlap (műszaki) A/3-as (keret nélküli) 
2 csomag Origami hajtogatólap 
2 csomag színes papír 
JAVASOLT márkák: KOH-I-NOOR, SÜNI, STABILO, NEBULO, 
Faber-Castell, MILAN. 

Tisztasági felszerelés: 
2 csomag szalvéta, 2 csomag papír zsebkendő,  
1 db műanyag pohár (nem eldobható) 
1 db műanyag kistányér 
1 db textilszalvéta, konyharuha (tízórai/uzsonna evéshez) 
 
Váltócipő (nem papucs), 
tartalékruha (évszaknak megfelelő ruházat) 
Zsák a ruháknak. 

Tolltartóba: (ne bedobálós, amiben ömlesztve vannak a 
ceruzák) 
2 db Postairón 
4 db grafit ceruza (HB és 2B, legalább 1 db háromszög alakú)-
Faber Castell,Stabilo,Herlitz 
2 db zöld ceruza 
1 db vékony színes ceruza készlet (12 darabos) 
1 db hegyező (tartályos 2 lyukú, kicsi-nagy) 
1 db radír 
1 db 15 cm-es vonalzó 
1 db stiftes ragasztó 
1db olló 
A grafit ceruzából és a postairónból érdemes többet beszerezni, 
mert sokat használjuk és gyorsan fogy. Ha a gyermek 
ceruzafogása még bizonytalan, be lehet neki szerezni 
háromszögű ceruzafogót, mely nagyon jól beállítja a kezét a 
helyes ceruzafogásra. 

Tornafelszerelés:  
tornazsák, 2 db fehér póló, 2 db sötét tornanadrág, 2 pár fehér 
zokni, tornacipő (fehér talpú), kis törölköző 
Kinti testneveléshez megfelelő alsó, felső (szabadidő ruha, 
lányoknak lehet leggings). Hosszúhajhoz hajgumi, fésű. 

http://www.szivarvanyszakkepzo.hu/
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Kedves Szülő! 

 
A 2021/2022-es tanév megkezdésére a következőkben felsorolt felszerelésekre lesz szüksége 1. osztályos 

gyermekének: 
 

Szeretnénk kérni, hogy augusztus 26-án 14:00 és 16:00 között vagy augusztus 27-én 8:00 és 12:00 között hozzanak be 
mindent az iskolába! Köszönjük! Az eszközöket tételesen átveszi az osztályfőnök, és a gyermekük iskolai tárolójába 
elhelyezi azokat. 

 
Kérjük Önöket, hogy jó minőségű eszközöket vásároljanak a gyerekeknek, hiszen azok megkönnyítik iskolai munkájukat! A 
gyermekek minden holmijában legyen benne a monogramja/neve mert az a tapasztalat, hogy nem ismerik fel saját 
dolgaikat illetve összekeverik. Köszönjük! A feltüntetett márkajelölések csak ajánlások. 

 

4 db kis alakú sima füzet (magyar, bibliaismeret, angol) 
4 db vonalas füzet (14-32) (magyar, angol) 
2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 
1 db üzenő füzet (bármilyen lehet) 
1 db kisalakú hangjegy füzet 
2 db nagy alakú sima füzet 
A füzetek márkája lehet hagyományos ICO SÜNI /vagy mintás 
borítójú, arra figyeljenek, hogy margó legyen benne! 
3 csomag fénymásoló papír  
2 csomag írólap 

Matematika tantárgyhoz: 
2 doboz piros-kék korong 
1 csomag számoló pálcika 
2 db dobókocka 
1 db papír mérőszalag 
1 db műanyag óra 
1 db zsebtükör (keret nélküli) 
logikai készlet 
1 csomag üvegkavics (olyan, ami nem gurul) 

Technika és rajz tantárgyakhoz: 
12 színű vízfesték  
1-2 db szőrecset (4-6-8-10) 
1 db vizes edény (tetős) 
1 db festékkeverő paletta (ne kis tálkák) 
1 doboz tempera (12 színű) 
12 db-os filctoll készlet (esetleg bedobálós tolltartóba vagy 
zacskóba is tehető) 
1 doboz zsírkréta (min.12 darabos) 
1 db fekete filctoll (a készleten kívül) 
12 db-os vastag színes ceruza készlet  
     (Nem ez kerül a tolltartóba!)  
1 db puha radír (nem azonos a tolltartóban levővel)-
gyurmaradír 
Törlőrongy 
Viaszos vászon terítő (kb. 80cm x 140cm) 
1 db kis alakú szivacs (mosogatószivacs is tökéletes) 
1 db fogkefe  
„Festőpóló” (Apa vagy anya már használt pólója tökéletes) 
1 db Cellux kicsi (tépővel) 
2 db Stiftes ragasztó 15 gr-os (pl. UHU, Kores)  
1 db folyékony ragasztó (csőrös!!!) 
1db olló (jó minőségű, textilt is nyírjon) 
éles, hegyes olló (bal kezeseknek bal kezes olló kell) 
40 db rajzlap(műszaki) A/4-es (keret nélküli) 
1 doboz natúr és 1 doboz színes gyurma 
10 db rajzlap (műszaki) A/3-as (keret nélküli) 
2 csomag Origami hajtogatólap 
2 csomag színes papír 
JAVASOLT márkák: KOH-I-NOOR, SÜNI, STABILO, NEBULO, 
Faber-Castell, MILAN. 

Tisztasági felszerelés: 
2 csomag szalvéta, 2 csomag papír zsebkendő,  
1 db műanyag pohár (nem eldobható) 
1 db műanyag kistányér 
1 db textilszalvéta, konyharuha (tízórai/uzsonna evéshez) 
 
Váltócipő (nem papucs), 
tartalékruha (évszaknak megfelelő ruházat) 
Zsák a ruháknak. 

Tolltartóba: (ne bedobálós, amiben ömlesztve vannak a 
ceruzák) 
2 db Postairón 
4 db grafit ceruza (HB és 2B, legalább 1 db háromszög alakú)-
Faber Castell,Stabilo,Herlitz 
2 db zöld ceruza 
1 db vékony színes ceruza készlet (12 darabos) 
1 db hegyező (tartályos 2 lyukú, kicsi-nagy) 
1 db radír 
1 db 15 cm-es vonalzó 
1 db stiftes ragasztó 
1db olló 
A grafit ceruzából és a postairónból érdemes többet beszerezni, 
mert sokat használjuk és gyorsan fogy. Ha a gyermek 
ceruzafogása még bizonytalan, be lehet neki szerezni 
háromszögű ceruzafogót, mely nagyon jól beállítja a kezét a 
helyes ceruzafogásra. 

Tornafelszerelés:  
tornazsák, 2 db fehér póló, 2 db sötét tornanadrág, 2 pár fehér 
zokni, tornacipő (fehér talpú), kis törölköző 
Kinti testneveléshez megfelelő alsó, felső (szabadidő ruha, 
lányoknak lehet leggings). Hosszúhajhoz hajgumi, fésű. 
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