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 Kedves Szülők! 

A 2018/2019-es tanévi felkészüléshez segítségül készítettünk egy ajánlást, melyben negyedik osztályban 
használatos felszerelés beszerzéséhez adunk tanácsot. 

 

Ajánlás a tanévkezdéshez szükséges 

taneszközök beszerzéséhez 

 

Magyar nyelv és irodalom: 
  4 db A/5 méretű 21-32 számú vonalas füzet (margóval ellátott) 
  HB-s ceruza 
  golyóstoll 
 

Matematika: 2 db A/5 méretű négyzetrácsos füzet (margóval ellátott) 
  2 db vonalzó (egyenes és derékszögű) 
  színes ceruzák 
  1 db körző 
  1 db kétoldalú tükör 

 

Környezetismeret: 1 db A/5 méretű 21-32 számú vonalas füzet (margóval ellátott) 
 

Német nyelv: 1 db A/5 méretű 21-32 számú vonalas füzet (margóval ellátott) 
  1 db szótárfüzet 
  1 db mappa 
 

Angol nyelv: 1 db A/5 méretű 21-32 számú vonalas füzet (margóval ellátott) 
  1 db szótárfüzet 
 

Ének-zene: 1 db hangjegyfüzet (lehet az előző évi folytatása) 
 

Technika:  20 db A/4 méretű műszaki rajzlap + dosszié 
  2 csomag színes papírkészlet 
  2 csomag színes origami lapok (20x20 cm) 
  1 csomag gyurma 
  1 db stift papírragasztó 
  1 db folyékony papírragasztó (piros Technokol Rapid) 
  1 csomag írólap 
  1 db jó minőségű hegyes végű olló 
 

Rajz:  Az előző évi kiegészítése az alábbiakkal: 
  1 db A/3-as méretű rajzgyűjtő dosszié 
  40 db A/3 méretű műszaki rajzlap ( a vizuális osztályok ennek dupláját) 
  1 doboz olajpasztell 
  Tempera nagy tubusos: 1 piros, 1 sárga, 1 kék, 1 fehér 
  1 db vízfesték készlet, 2 db ecset (jó minőségű 2-es és 10-es méretvastagságú) 
  1 db 4B-s puha grafitceruza 
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  kéztörlő ruha, újságpapír 
  1 db munkaruha (póló) 
 

Testnevelés:  Tornazsákban: tornacipő 
  lányoknak: sötét rövidnadrág és fehér póló 
  fiúknak: sötét tornanadrág és fehér trikó vagy póló  
  1 pár fehér zokni 
  (a zsákban legyen papír zsebkendő) 
 

Napközi: 1 db sima füzet üzenő füzetnek (lehet az előző évi folytatása) 
  2 cs. írólap 
  10 db A/4 méretű rajzlap 
  1 db leckefüzet 
 

Ami még szükséges:  
  1 db iratgyűjtő a fontos iratoknak 

váltócipő (papucs, vászoncipő vagy szandál) 
váltóruha az évszaknak megfelelően 

 

Tisztaságcsomag: törülköző (akasztóval) 
  textil szalvéta, műanyag ivópohár, kiskanál 
  100 darabos papír zsebkendő saját használatra 
  1 csomag papírszalvéta saját használatra 
 
 
Szíveskedjenek első nap minden felszerelést elhozni! 
 
Reméljük, hogy ajánlásunkkal tudtunk segíteni Önöknek a szeptemberi iskolakezdéshez! 
    Sok sikert kívánunk az új tanévhez! 
       A tanító nénik 
 

Paks, 2018. június 
 

 

   


