
Szükséges felszerelés 

1.A 

Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. 

 

 

Kérnénk szépen minden kedves szülőt, hogy a gyermekek ruháit és minden felszerelését (ceruzákat is egyenként) névvel 

lássák el! Szerencsés lenne, ha megismerné minden holmiját, ezért célszerű együtt megvenni a tanszereket és felszerelést. 

Egyébként is segít az iskolára hangolódásban, ha maga választja ki, ami egy tanéven keresztül vele lesz.  

A füzeteket és az üzenő füzetet be lehet kötni vagy műanyag borítóval becsomagolni.  

A tankönyveket majd csak átlátszó műanyag borítóval kérjük borítani és felcímkézni. A tankönyvek hátuljába vékony 

szalagot, esetleg fonalat kérünk szépen beragasztani, amit majd könyvjelzőként fogunk használni. 

Segítő együttműködésüket nagyon köszönjük! 

 

 

TISZTÁLKODÁSHOZ - ÉTKEZÉSHEZ:  

törölköző (kicsi) 

textilszalvéta vagy alátét 

műanyag pohár 

 

TESTNEVELÉSRE:  

tornazsák 

tornanadrág (rövid és hosszú) és fehér póló vagy trikó 

tornacipő (nem lehet fekete talpú) 

váltócipő 

TANSZERLISTA: 

Iskolatáska 

Tolltartó 

7 db 1. osztályos vonalas füzet (14-32-es) 

4 db négyzetrácsos füzet (27-32-es) 

3 db sima füzet (20-32-es)  

1 db hangjegy füzet 

1 db üzenő füzet (bármilyen 4.-es vonalazású) 

3 csomag írólap (fehérebb) 

50 db  boríték 

1 db B4-es vázlatfüzet (spirál) 

 

 



Tolltartóba: 

3 db HB-s grafitceruza 

2 db piros/kék postairón 

1 db vastag zöld postairón 

1 db piros/kék vékony postairón 

1 db radír 

1 db hegyező (tárolós) két lyukú  

1 db 15 cm-es vonalzó 

1 cs. 12 db-os színes ceruza 

Matematikára: 

1 db Logikai készlet 

1 db Műanyag hőmérő 

1 db Műanyag óra 

2 db papírmérőszalag (1 m) 

1 doboz számolókorong 

1 csomag számolópálcika (műanyag) 

2 db fehér dobókocka 

1 db két oldalas tükör 

Rajzra és technikára: 

1 cs. háztartási csomagolópapír 

1 cs. Kivágólap A/4-es T-Creative 

20 db famentes A/4-es rajzlap  

30 db félfamentes A/4-es rajzlap  

15 db famentes A/3-as rajzlap 

1 db Origami papír 20*20 

3 db dosszié  

2 db (Pritt) stift 36g 

1 db cellux 

10 db vékony hurkapálca 

1 db olló (bal kezeseknek bal kezes olló) 

1 cs. 6 db-os tempera 

12 db-os vízfesték 

1 db 2-es szőrecset 

1 db 6-os szőrecset 

1 db 10-es szőrecset 

2 db sima fekete filctoll 

ecsettálnak egy kiürült margarinos doboz  

1 doboz fehér gyurma 



 

KAPCSOLAT: 

Osztályfőnök: Bózsó-Andrássy Dalma Katalin (andrassydalma22@gmail.com) 

Bogovics Inez Anna (bogovics.inez@gmail.com)  

Igazgató: Tanosné Horváth Márta: 06-1/484-06-60 

Igazgatóhelyettes: Boda Réka: 06-1/318-76-58 

Titkárság: 06-1/484-06-59 

Honlap: grundsuli.eu 

facebook: www.facebook.com/grundsuli 

Gazdasági iroda: Schakell Laura: 318-76-60 

Ebédbefizetés/lemondás: Schakell Laura: hétfő, szerda, péntek, schakelllaura@gmail.com vagy 1089 Kőris utca 35. 

Lemondani itt is lehet: 210-76-37/25 reggel 8.30 óráig! 

Az iskola a nyári szünidőben szerdai napokon lesz nyitva, célszerű előzetesen érdeklődni, hogy épp dolgozunk-e. 

 

CSAPATÉPÍTŐ, ISMERKEDŐ PROGRAM:  

2021. augusztus 30-án, hétfőn, 17.00 órakor – a helyszín a helyzettől függően alakul, majd írunk róla emailt 

 

Az első tanítási nap szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja 2022. június 15. 

 

Szeptember 1-jén tartjuk első szülői értekezletünket, várhatóan 16:30-tól. 

 

Találkozunk az évnyitó reggelén! 

2021. szeptember 1.   7:45 

Kellemes nyarat kívánunk! 
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Szülők  házi feladata nyárra 
 
 

 A gyerekek tanuljanak meg önállóan öltözni, ruhát összehajtogatni, mosdóba menni 

 Tudjanak cipőt fűzni és masnit kötni 

 Iskolába induláskor majd reggelente keltsék őket előbb fel, szánjanak rá időt, hogy ne veszekedés és kapkodás 
legyen a reggeli rituálé 

 Ne olvasni és írni tanítsák gyermeküket nyáron – ez a tanítók dolga. (Ha már tud, az is jó, de így a sulihoz 
közeledve már ne kezdjék el!) Helyette színezzen, rajzoljon! Ha bal kezes, nyugodtan használja a bal kezét, nem 
kell átszoktatni  

 Nyírjanak, vágjanak ollóval, hogy biztonsággal tudják azt használni, az ujjaik megszokják az olló tartását, a papír 
használatát 

 Sokat játsszanak, rajzoljanak, gyurmázzanak, homokozzanak, hintázzanak, labdázzanak 

 Legyen valamilyen feladata, amit önállóan kell végrehajtaniuk 

 Sokat beszélgessenek gyermekükkel! 

 Esténként olvassanak mesét 

 Szeressék őket, de ne pátyolgassák, óvják őket, de ne csináljanak meg olyat helyettük, amire már ők is képesek! 

 Próbálják meg rendszerbe fogni a mindennapjaikat! Kell, hogy tudjanak mihez viszonyítani a nap eseményei 
során 

 És sokat, sokat dicsérjék őket! :) 
 
Ne csináljunk túl nagy felhajtást az iskolakezdés körül, ne nyomasszuk ilyesmivel: "majd megtudod, ha iskolás leszel", 
"ott nem rendetlenkedhetsz, majd a tanító néni, tanító bácsi megnevel" de illúziókba se ringassuk: az iskola nem a 
"Csodák Palotája" Lehetőségeinkhez képest mindenkire igyekszünk külön figyelmet fordítani, de az osztályban ő egy lesz 
a sok közül, nem lesz úgy a középpontban, mint a családban. Ezt is meg kell tanulnia - az iskolaérettség része az 
alkalmazkodás képessége, a kudarcok tűrése.  
 
Csináljunk kedvet a tanuláshoz!  
 
A gyerekek gyakran félnek az iskolakezdéstől, ilyenkor nagyon sokat segít, ha felkeltjük az érdeklődésüket az iránt, ami 
várja őket. Nem is olyan nehéz dolog! Beszéljünk a múlt év kellemes emlékeiről, a jól sikerült foglalkozásokról, arról, 
hogy találkozik kedvenc ovis társaival, milyen új dolgokat fog hallani, megismerni stb. 
 
Menjünk együtt megvásárolni a szükséges iskolaszereket! 
 
Hagyjuk, hogy ő válasszon ki egy-két dolgot, ami később mindennapjainak része lesz: a hátitáskát, a tolltartót, a 
füzetborítót, stb. Ez nagyszerű lehetőség arra is, hogy megértse: felelős a saját dolgaiért. 
 
Remek iskolás évek várnak rájuk  Izgatottan várjuk már mi is! 
 
 

 


