
Szükséges felszerelés 

1.b 

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 

lányoknak tornadressz, fiúknak tornanadrág és fehér póló vagy trikó 

tornacipő (nem lehet fekete talpú) 

fehér zokni 

babzsák (12*15 cm) 

 

TANSZERLISTA: 

Iskolatáska 

Tolltartó 

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

4 db négyzetrácsos füzet (27-32-es) 

2 db sima füzet (20-32-es) 

1 db hangjegy füzet 

1 db  üzenőfüzet (bármilyen 4.-es vonalazású) 

3 csomag írólap (fehérebb) 

2 db irattartó papucs (fehér)  

 



Tolltartóba: 

3 db HB-s grafitceruza 

2 db piros/kék postairón 

2 db zöld postairón 

1 db radír 

1 db hegyező (tárolós) 

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 db számolókorong 

1 db számolópálcika (műanyag) 

2 db fehér dobókocka 

Rajzra és technikára: 

A rajz, technika felszerelést egy 39x28x28 cm méretű IKEA SAMLA dobozban kérjük szépen elhelyezni 

1 cs. háztartási csomagolópapír 

1 cs. Kivágólap A/4-es T-Creative 

10 db Műszaki rajzlap A/4-es 

1 cs. 50 db-os félfamentes rajztömb 

10 db félfamentes rajzlap A/3-as 

1 db Origami papír 20*20 

2 db dosszié 

1 db Stadtler olajpasztel 16-os 

1 db  stift  

1 db olló (bal kezeseknek bal kezes olló) 

1 cs. 6 db-os tempera 

12 db-os vízfesték 

1 db 10-es szőrecset 

1 db 2-es szőrecset 

1 db 6-os szőrecset 

2 db sima fekete filctoll 

ecsettálnak egy kiürült margarinos doboz  

1 db fotókarton 

10 db színes fénymásolópapír  

  

 



CSAPATÉPÍTŐ, ISMERKEDŐ PROGRAM:  

Augusztus 30-án,hétfőn, 17.00 órakor . A helyszínről értesítést küldünk, a helyzettől függ. 

 

Az első tanítási nap szeptember 1., ami idén szerdára esik, így egy háromnapos „ráhangolódással” kezdődik a suli. 

 

Az első tanítási nap délutánján tartjuk első szülői értekezletünket, várhatóan 16:30-tól. 

 

 

Találkozunk az évnyitó  reggelén a tantermünkben: 

2016. szeptember 1.   7:45 

II.emelet 210-es terem 

 

Kellemes nyarat kívánunk! 


