
TANSZERLISTA 2020./2021.                    Borsó Judit 

                          1. a                                         Bolvári Katalin                      

5 db vonalas füzet (14-32)- első osztályos vonalazású (2 írás, 1 olvasás, 1 üzenő, 1 etika) 

3 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

3 db A/5-ös méretű sima füzet ( angol-német, rajz, hittan) 

1 db A/5-ös méretű hangjegyfüzet 

300 db fénymásoló papír 

3 db papír dosszié magyar , matek, angol-német 

1 db rajz papír dossziéba kérjük: 

-50 db A /4-es famentes DIPA rajzlap, 

-színes fénymásolópapír: 5 -5 db. (piros, kék, zöld, sárga, barna) 

1 cs. írólap 

20 db kis boríték 

 

Technika-rajz: 

1 cs. fehér gyurma   ZACSKÓBA  rakva 

1 db stiftes fehér színű ragasztó- JÓL RAGASZTÓ,  PRITT 

1db Technokol folyékony ragasztó 

1 db jól vágó olló 

1 db vízfesték (12 gombos) 

 2 db vékony ecset 4-6-os méret 

1 db vastag ecset 10-es méret 

1db ecsettörlő rongy 

12-es doboz zsírkréta  

12-es filctollkészlet 

 

Kisméretű , rövid zsinóros textil zsákba kérjük : 

1 doboz korong 

1 csomag pálcika 

1 üres műanyag szappantartó 

1 doboz logikai készlet  

1 db papír mérőszalag 

1 db műanyag óra 

2 db dobókocka 

1 db kétoldalú tükör 

 

Tolltartóba kérjük ( Minden ceruzába monogramot kérünk belevésni!) 

3-4 db HB-s grafitceruza 
2 db piros-kék ceruza vékony 
1 db piros-kék postairón vastag 
12 db-os vékony színes ceruza készlet 
1 db kis vonalzó 
1 db radír: puha, fehér 
1 db hegyező 

 



 

Testneveléshez:( tornazsákban) 

Fiúknak: fehér póló, kék tornanadrág 

Lányoknak: kék tornadressz 

Mindenkinek: fehér zokni,  tornacipő, tartalék: bugyi,zokni, nadrág  

1 db babzsák 

 

Ünneplő ruha:  

lányok: fehér blúz, sötét szoknya, fehér harisnya, 

fiúk: fehér ing, sötét nadrág 

 
Úszáshoz: 
Fiúknak: úszónadrág 
Lányoknak: egyrészes fürdőruha, fésű (hajcsat, gumi) úszósapka (hosszúhajú lányoknak) 
Mindenkinek: törölköző, papucs,  

 

Tisztasági felszerelés: 

1 db törölköző ( monogrammal, akasztóval!!!! ellátva) 

1 műanyag pohár, konyharuha akasztóval uzsonnához, kiskanál 

1 folyékony szappan  

1 cs. 100-as papírzsebkendő 

1 tekercs WC papír (lányok) 

1 tekercs papírtörlő (fiúk) 

1 cs. szalvéta (nagyobb méretű) 

1 db műanyag uzsonnás doboz 

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

1 iskolatáska:  

1 kis hátizsák: tolltartó, olvasókönyv 

 

MINDEN HOLMIBA JELET, MONOGRAMOT KÉRÜNK! 

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

címkére! Csak átlátszó műanyag borítót kérünk a könyvekre, füzetekre! 

 

Köszönjük:  Judit néni és Kata néni 


