
TANSZERLISTA 2017/2018. 

3. b 

9 db vonalas füzet (12-32)- harmadik osztályos vonalazású (2 fogalmazás, 2 nyelvtan, 2 olvasás, 

 1 erkölcstan- hittan, 1 idegen nyelv, 1 üzenő) 

1 db négyzetrácsos füzet 

1db sima füzet rajzolni 

100 db fénymásoló papír 

2 db fűzős műanyag dosszié 

1 db hajtogatós papír dossziéba (jó a tavalyi) kérjük: 

-60 db A /4-es famentes DIPA, VASTAG, rajzlap, 

- színes fénymásolópapír: 10 -10 db. (piros, kék, zöld, sárga, barna) 

Cipős dobozba kérjük (technika-rajz) 

 MINDENBŐL JÓ A TAVALYI, HA HASZNÁLHATÓ! 

1 db stiftes ragasztó- JÓL RAGASZTÓ 

1 db jól vágó olló 

1 db vízfesték (12 gombos) 

1 doboz tempera (jó minőségű) 

1 db vékony ecset 

1 db vastag ecset 

1 db ecsettál (MŰANYAG MARGARINOS DOBOZ) 

1db ecsettörlő rongy 

2db újságpapír 

1 doboz zsírkréta (12-es) 

12-s filctoll készlet  

1 csomag hurkapálca 

2 db A /4-es fotókarton  

Kisméretű, rövid zsinóros textil zsákba kérjük (matematika) 

MINDENBŐL JÓ A TAVALYI, HA HASZNÁLHATÓ!1 doboz korong 

1 cs. pálcika: műanyag dobozba átrakva 

1 doboz logikai készlet dobozba átrakva 

1 db papír mérőszalag 

1 db műanyag óra BE VAN SZEDVE 

2 db dobókocka 

1 db kétoldalú tükör BE VAN SZEDVE 



Tolltartóba kérjük (Minden ceruzába monogramot kérünk belevésni!) 

3 db HB-s grafitceruza 

2 db piros-kék ceruza VÉKONY 

12 db-os vékony színes ceruza készlet 

1 db kis vonalzó 

1 db jó minőségű, fehér radír 

1db kis méretű ceruzahegyező 

Testneveléshez:(tornazsákban)  

MINDENBŐL JÓ A TAVALYI, HA HASZNÁLHATÓ! 

Fiúknak: fehér póló, kék tornanadrág 

Lányoknak: kék tornadressz 

Mindenkinek: fehér zokni, 

                          tornacipő, 

 1 db babzsák 

1db ugrókötél 

Úszáshoz: 

Fiúknak: úszónadrág 

Lányoknak: egyrészes fürdőruha, fésű (hajcsat, gumi) 

Mindenkinek: törölköző, papucs, úszósapka (hosszú hajú lányoknak) 

1db uzsonnás doboz (azoknak, akik 4 órás úszók) 

Tisztasági felszerelés: 

1 db törölköző (monogrammal, akasztóval ellátva) 

1 felakasztható kis zsákba: műanyag pohár, konyharuha uzsonnához, kiskanál 

2 cs. 100-as papírzsebkendő 

1 tekercs WC papír (lányok) 

1 tekercs papírtörlő (fiúk) 

1 cs. szalvéta (nagyobb méretű) 

1 pár váltócipő – nem papucs! (könnyű, kényelmes) 

MINDEN HOLMIBA MONOGRAMOT KÉRÜNK! 

A neveket a füzetekre, könyvekre nagy nyomtatott betűvel kérjük ráírni! 

 

Köszönjük: Tanító nénik 


