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Iskolai eszközök listája 2021-2022– 1. osztály (CP) 

Kedves Szülők, 
A következő tanévben az Ön gyermeke első osztályba (CP) fog járni. Itt találhatják a gyermekük számára szükséges 
iskolai felszereléseket: ezek a mindennapi iskolai órákhoz szükséges eszközök. 
 
▪ 1 hengeres tolltartó     Ne kihajtható tolltartó legyen,  

ami túl sok helyet foglal el az asztalon, és nem praktikus! 

      

 ▪1 db olló 

 ▪1 db ragasztó stift (Ne legyen folyékony ragasztó, ami túl gyorsan folyik !) 

 Maximum 12 db színes ceruza a tolltaróban 

 1 db radír 

 Kérjük ne vegyenek nagy, gurulós iskolatáskát 

gyermeküknek. Legtöbbször csak néhány füzetet, 

könyvet kell haza vinnie és az uzsonnás dobozt. Minden 

egyebet bent hagyhat a padban. Javaslataink: 

Az iskola biztosítja a tollat, ceruzát, írótáblát, írótábla iront, filctollat, vonalzót.  

Ezeket felesleges megvásárolnia gyermekének. 

 

Testnevelés: Szükség lesz egy pár fehér talpú tornacipőre, amit váltócipőnek is használni fogunk a tornatermi 

órákhoz, amelyek az iskolai szekrényben maradnak. Mivel az alsósok nem öltöznek át testnevelés órára, 

tájékoztatni fogjuk Önöket, hogy mely napokon lesz tornaóra, hogy az adott napokon gyermekük megfelelő 

öltözetet és sportcipőt viselhessen. 

Ne felejtsék el gyermekük nevét feltüntetni az összes iskolai eszközre (iskolaszerre és ruhaneműre egyaránt), így 

egyszerűbb lesz az Önök és gyermekük számára is megtalálni az elveszett tárgyakat.  

Mindig legyen gyermeküknél egy kulacs víz, és uzsonnás doboz (az eldobható vízes palackokat és neylon zacskókat gyakorlati 

és környezetvédelmi okokból nem fogadjuk el). 

 

http://www.lfb.hu/
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Iskolai eszközök listája 2022-2023 – 2. osztály (CE1) 
 
Kedves Szülők, 
 
A következő tanévben az Önök gyermeke CE1 osztályba fog járni. Az évkezdés megkönnyítése érdekében az 
alábbiakban találják azokat a felszereléseket, amelyek kívánatosak lennének szeptemberben. 
 
Egy tolltartó, benne : 
 

1 db kék toll  

1 db zöld toll  

1 db piros toll  

1 db fekete toll  

1 db tompa hegyű olló  

1 db radír  

1 db HB-s ceruza  

1 db műanyag, merev vonalzó (20 vagy 30 cm-s)  

1 db színes ceruzakészlet és 1 db filctollkészlet  

1 db szövegkiemelő filctoll  

1 db kis törlőruha 

1 db stift ragasztó (nem folyékony)  

1 db ceruzahegyező  

 
 1 vizespalack 
 1 db karton vagy műanyag irattartó, gumírozott fülekkel 
 1 füzet piszkozatoknak 
 1 db kötény vagy ing a festéshez  

 
Tornaórára: 

 egy pár fehér talpú tornacipő benti, illetve egy pár sportcipő kinti használatra, feltüntetve a 
gyermek neve 

 1 poló és 1 rövidnadrág vagy melegítőnadrág, az évszaknak megfelelően, feltüntetve a gyermek neve. 
 
Megjegyzés: az iskolában egy-egy darab elegendő minden eszközből. Ha elvesznek, vagy elhasználódnak, akkor 
kell majd pótolni őket. Év elején szerezzenek be otthonra tartalék darabokat! Rendszeresen segítsenek 
gyermeküknek ellenőrizni tolltartójuk tartalmát, és cseréljék ki a hiányzó vagy a már használhatatlan felszerelést! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lfb.hu/
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Iskolai eszközök listája 2022-2023– 3. osztály (CE2) 
 
Kedves Szülők, 
 
A következő tanévben az Önök gyermeke CE2 osztályba fog járni. Az évkezdés megkönnyítése érdekében az 
alábbiakban találják azokat a felszereléseket, amelyek kívánatosak lennének szeptemberben. 
 
Egy tolltartó, benne : 
 

2 db fekete vagy kék golyóstoll, vagy töltőtoll (jó állapotú) 

2 db zöld golyóstoll 

2 db piros golyóstoll 

1 db grafit ceruza, 1 db hegyező és 1 db radír 

1 db egyenes vonalzó (lehetőleg 30 cm-es) 

1 db derékszögű vonalzó  

1 körző 

1 db stift ragasztó (ami nem folyik) 

színes ceruza és filc színezéshez 

1 db olló (tompa hegyű) 

2 db letörölhető filctoll az írótáblához 

1 db törlőruha, vagy szivacs az írótábla letörléséhez 

 
 1 vizespalack  
 1 db füzet kizárólag a házi feladatokhoz 
 1 füzet piszkozatoknak 
 2 irattartó dosszié 

                
 1 szárazan letörölhető írótábla 

 
Tornaórára: 

 egy pár fehér talpú tornacipő benti, illetve egy pár sportcipő kinti használatra, feltüntetve a 
gyermek neve 

 1 poló és 1 rövidnadrág vagy melegítőnadrág, az évszaknak megfelelően, feltüntetve a 
gyermek neve. 

 
Fontos: kérjük, ügyeljenek arra, hogy gyermeküknek minden iskolai eszköze meglegyen, és jó állapotban legyen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lfb.hu/
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Iskolai eszközök listája 2022-2023 – 4. osztály (CM1) 
 

Kedves Szülők, 
 
A következő tanévben az Önök gyermeke CM1 osztályba fog járni. Az évkezdés megkönnyítése érdekében az 
alábbiakban találják azokat a felszereléseket, amelyek kívánatosak lennének szeptemberben. 
 
1 tolltartó, benne : 
 

2 db kék golyóstoll  

2 db fekete golyóstoll 

2 db zöld golyóstoll  

2 db piros golyóstoll  

2 db szövegkiemelő  

2 db grafit ceruza, 1 db hegyező és 1 db radír  

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó  

1 db derékszögű vonalzó  

1 db ragasztó stift (ami nem folyik)  

1 csomag színes ceruza készlet (12 darabos)  

1 csomag filctoll készlet (12 darabos)  

1 db lekerekített végű olló  

1 körző 

 
 1 naptár 
 1 vizespalack 
 2 csomag irattartó 

 

          
 
A hibajavító, korrektor használata tilos. A körzőt csak alkalmanként fogják használni, erről időben értesítjük majd 
a tanulókat. 
 
Tornaórára: 

 egy pár fehér talpú tornacipő benti, illetve egy pár sportcipő kinti használatra, feltüntetve a 
gyermek neve 

 1 poló és 1 rövidnadrág vagy melegítőnadrág, az évszaknak megfelelően, feltüntetve a 
gyermek neve. 
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Iskolai eszközök listája 2022-2023 – 5. osztály (CM2) 
 

Kedves Szülők, 
 
Gyermekük a következő tanévben CM2 osztályba fog járni. Az évkezdés megkönnyítése céljából ezúton 
megküldjük Önöknek az ajánlott iskolai felszerelések listáját. 
 

1 db műanyag  30 centiméteres vonalzó 

1 db műanyag derékszögű vonalzó 

1 db körző dobozban 

1 stift ragasztó 40g (ami nem folyik) 

1 olló 

1 db HB-s ceruza 

1 db radír 

1 db tárolóval ellátott ceruzahegyező 

1 db zöld, 1 db piros, 1 db kék, 1 db fekete toll 

2 kiemelő f i lc  

színes ceruzák 

Filctollak 

2 db tolltartó 

az iskolai tanszereknek megfelelő iskolatáska 

1 füzet piszkozatnak 

1 pendrive (4 Go) 

1 vizespalack 

1 naptár 

2 csomag irattartó* 

   
*  

 
 
Tornaórára: 

 egy pár fehér talpú tornacipő benti, illetve egy pár sportcipő kinti használatra, feltüntetve a 
gyermek neve 

 1 poló és 1 rövidnadrág vagy melegítőnadrág, az évszaknak megfelelően, feltüntetve a 
gyermek neve. 

 
Általános kérés, hogy részesítésék előnyben az egyszerű kivitelű iskolaszereket, mivel ez nem vonja el a 
gyermekek figyelmét a tanulástól! 
 
Ne felejtsenek el tartalékról gondoskodni ragasztóból, tintapatronból! 
 
 
 
 
 

http://www.lfb.hu/

