
1. osztályos felszerelések 

 
Iskola táska  – névvel ellátva 

 

Füzetek 
5 db   14–32 vonalas  

3 db   27–32 négyzethálós  

 (Figyeljenek rá, hogy legyen bennük margó!) 
1 db  Üzenő füzet (normál 14-32-es, vonalas füzet) 

1 db sima füzet 

2 cs. írólap 
2 db gumis iratgyűjtő 

 

Matematikához 
1 cs pálcika – összegumizva 

Számkártyák 0–20-ig   –  kivágva, összegumizva 
2 doboz piros/kék korong 

1 logikai lapok 

3 db dobókocka 
 

Tolltartó– max. 2 rekeszes  

bele: 

1 db 15–20 cm-es átlátszó, műanyag vonalzó 

3 db „HB”-s grafit ceruza (jó minőségű), lehetőleg  alakú 

2 db vastag piros-kék postairon 

2 db vékony piros-kék 

2 db zöld 

+ 6 db-os vékony (esetleg  alakú) színes ceruza 

           Toll nem kell. Radír csak később kell bele. 

           Hegyező tartályos, nem túl nagy, hogy a   

           matematika dobozba beleférjen. 

Rajz, technika: 

50 db famentes (fehér,  keret nélküli műszaki) rajzlap  
zsírkréta 

12 sz. vízfesték + ecset (4, 10) 
1 ecsetestál (kcsi konzervdoboz)  

1 db kb. 10X10-es, jó nedvszívó, pamut törlőrongy 

1 cs gyurma (bármilyen) 
1 db hegyes, jól vágó, fém  olló / névvel ellátva 

(balkezeseknek, balkezes olló) 

12 sz. filctoll (nem a tolltartóba) 
12 színű vastag lehetőleg  alakú színes ceruza (nem a 

tolltartóba) 

Az előre összeállított 1. osztályos papír technika csomagot 
nem kérjük. 

 

 

Testnevelés  
A felszerelés összehúzható vászon zsákban : 

 tornaruha- fehér póló (később majd az 
iskolapóló), és kisnadrág 

 fehér  zokni 

 1 pár tornacipő (hagyományos, nem fekete 
talpú) 

 Hajgumi a hosszú hajú lányoknak 
 

Külön kérünk 1 garnitúra váltóruhát - 1db 
alsóneműt, 1db zoknit és 1 db vékony hosszú 

nadrágot - kicsi, felakasztható zacskóban! 

 
Egyéb: 

 Váltócipő – papucs ne legyen 

 Törölköző (kb. 28x50) akasztóval, névvel  
A vírushelyzet függvényében hetente, vagy   

naponta kérjük majd a cseréjét! 

 műanyag kulacs – névvel ellátva 

 

 Induláshoz tisztasági csomag: 

o 1 cs szalvéta,  

o 1 cs papírzsepi 
o 1 cs kicsi nylon uzsonnás zacskó 

 

 Ünneplőruha 

Az iskolai ünnepélyeken kötelező az ünnepi 

öltözet: lányoknak fehér blúz és fekete 
szoknya, fiúknak fehér ing és fekete nadrág.  

 

Kérjük, hogy a felsorolt tárgyak mindegyikét lássák 
el névvel, és/vagy óvodai jellel, amely alapján a 

kisgyermek felismeri saját felszerelését, ruházatát! 
 

Kérjük továbbá, hogy megvásárolt füzeteket,az első 

szülői értekezletig ne borítsák, hozzák magukkal! 
A füzetek bekötéséhez javasoljuk a levehető és nem 

a 2 végén ragasztós nylon borítás megvásárlását! A  

könyvekhez is csak átlátszó, nylon-borítást, vagy 
átlátszó öntapadós borítást vásároljanak!  

 

Egyéb dolgokat, mint pl.: 2 db műanyag doboz, 
színes papírok, iratgyűjtő papucs, alátét, táblafilc, 

tempera, … közösen kerülnek megvásárlásra, 

melynek költségét az 1. szülői értekezleten szedjük 
össze. 

 

Figyeljék az iskola honlapját:      
                           www.laszlogyulagimnazium.hu 

Iskolánk telefonszáma: 06 1 418 2043 

 
Együttműködésüket köszönjük: Tanító nénik 

 

http://www.laszlogyulagimnazium.hu/

