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Megnevezés: Darab/ csomag Megjegyzés
Oszlop1 Oszlop2 Oszlop3
színes ceruza, 12- színű 1 csomag jó minőségű

Hb-s, B-s grafit 5 db 
ne radíros végű, lehetőleg 3-

szög alakú, jó minőségű
sötétzöldzöld színes 2 db javításhoz

vékony piros és sötétkék színes 1- 1 db nem postairon

radír 1 db puha, jó minőségű

rövid vonalzó 15- 20 cm, derékszögű 

vonalzó, 30 cm-es hosszú vonalzó, körző
1-1 db

kis vonalzót a tolltartóba, a 

többit a matekdobozba 
vonalas füzet 12-32 (3. oszt-os) 6 db

simalapú füzet 1 db

angol füzet 1 db nem szótárfüzet!

négyzetrácsos füzet 2 db
lecke füzet 1 db
üzenő füzet 1 db
írólap, fehér, famentes 2 csomag
fénymásoló papír (A/4-es) 1 csomag
iratgyűjtő dosszié 3 db

minta nélküli fehér póló 1 db

fekete/ kék rövidnadrág 1 db
tornacipő 1 pár
melegítő

minta nélküli fehér zokni 2 pár

zokni, alsónemű, póló, nadrág szekrénybe váltóruha

váltócipő 1 pár nem papucs/ tutyi

ülőpárna ha szükséges, székre köthető 

textilszalvéta tízóraihoz/ uzsonnához

H, HB, 2B, 4B 1-1 db külön a rajzos dobozba
famentes (műszaki) rajzlap 20 db
fekete A4-es karton 5 db

ecsetkészlet

12 db-os filctoll 1 doboz

12db-os pasztelkréta 1 doboz olajpasztel pl.: ICO, Nebulo

6 vagy 12 db-os tempera 1 doboz tubusos (ne tartályos!)

hurkapálcika 2 cs./20 db

ragasztó stift 2 db ne legyen színezett!!!

folyékony ragasztó 1 db tubusos (pl.: Technokol, 

olló 1 db
balkezeseknek számukra 

kialakított balkezes olló

kisméretű törölköző, akasztóval

WC- papír 4 tekercs

uzsonnás zacskó, 100 db-os 2 csomag

papírszalvéta, 100-as 2 csomag

Tisztelt Szülő / Gondviselő!
Értesítjük Önöket, hogy gyermeküknek a 3.a  osztályban, a 2020/21. tanévben a következő 

tanszerekre lesz szüksége:

tornazsákba
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papírzsebkendő, 100-as 2 csomag

folyékony szappan
0,5 l-es adagolós és 

0,5 l-es utántöltős
név/ monogram jelölésével

kiskanál 1 db
pohár alján név/ monogram 

jelölésével
műanyagpohár 1 db

Dunaújváros, 2020.05.31. tanítónők s.k.

          Tisztelettel:

Tóth Adrienn és Viszlai Bettina


