
1.o. Eszközlista 2020/2021 
 
 
 

5 db vonalas füzet (14-32)  
2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

korong 

3 cs. írólap  
50 db famentes rajzlap (fehér)  
1 cs. színes lap  
1 db ragasztóstift  
1 db folyékony ragasztó  
6 db-os temperakészlet  
12 színű vízfesték 

vastag és vékony ecset 

fehér gyurma  
1 cs. filctoll  
1 cs. zsírkréta  
1 db olló 

hurkapálca 

fűzőlap 

 

vékony mappa a felmérőkhöz  
vastag mappa  rajzokhoz 

 

váltócipő 

 

Tisztasági felszerelés:  
textilszalvéta  
pohár  
kéztörlő 

 

Testneveléshez a tornazsákba:  
fehér póló  
kék v. fekete rövidnadrág  
tornacipő  
zokni 

 

A tolltartóba :  
1 db kisméretű vonalzó  
3 db grafitceruza  
1 db radír  
hegyező  
színes ceruza 12 db-os 



2.o. Eszközlista 2020/2021 
 
 

 

7 db vonalas füzet (16-32)  

1 db négyzetrácsos füzet (27-32)  
1 db papír számegyenes 

 

3.cs írólap  

50 db famentes rajzlap (fehér)  

1 cs. színes lap  

1 db ragasztóstift 
 

1 db folyékony ragasztó  

6 db-os temperakészlet  
12 színű vízfesték 

vastag és vékony ecset 

fehér gyurma  
1 cs. filctoll (6db-os)  
1 cs. olajpasztell kréta  
1 db olló 

 

vékony mappa a felmérőkhöz  

vastag mappa  rajzokhoz 

 

váltócipő 

 

Tisztasági felszerelés:  

textilszalvéta  

pohár 
 

kéztörlő 

 

Testneveléshez a tornazsákba:  

fehér póló  

kék v. fekete rövidnadrág  

tornacipő  

zokni 

 

A tolltartóba :  

1 db kisméretű vonalzó (15cm) 
 
3 db grafitceruza (HB-s) háromszögletű  
1 db radír  

hegyező kétlyukú  

12 db-os színes 

ceruza 

 



 
3.o. Eszközlista 2020/2021 
 
 

 

7 db vonalas füzet (12-32)  

2 db négyzetrácsos füzet (27-32)  
1 db nagy alakú kottafüzet  
1 db papír számegyenes 

 

3 cs. írólap  

50 db famentes rajzlap (fehér)  

1 cs. színes lap 
 

1 db ragasztóstift  

1 db folyékony ragasztó  

6 db-os temperakészlet  
12 színű vízfesték 

vastag és vékony ecset  
1 cs. filctoll  
1 cs. zsírkréta  
1 db olló 

vizestálka 

 

mappa  rajzokhoz 

 

váltócipő 

 

Tisztasági felszerelés:  

textilszalvéta  

pohár 
 

kéztörlő 

 

Testneveléshez a tornazsákba:  

fehér póló  

kék v. fekete rövidnadrág  

tornacipő  

zokni 

 

A tolltartóba :  

1 db kisméretű vonalzó  

3 db grafitceruza  

1 db radír  

hegyező  

színes ceruza 12 db-os 



4.o. Eszközlista 2020/2021 
 
 

 

8 db vonalas füzet (21-32)  

3 db négyzetrácsos füzet (27-32)  
1 db nagy alakú kottafüzet 

 

1 cs. fehér írólap 
 
50 db famentes rajzlap (fehér) mappában  

2 cs. színes lap  

1 db ragasztóstift 
 

1 db Technokol  

1 cellux  

6 db-os temperakészlet  
12 színű vízfesték 

vastag és vékony ecset  
1 cs. zsírkréta  
1 db olló  
4B vagy 6B rajzceruza 

 

vékony mappa a fénymásolt lapokhoz  

vastag mappa  rajzokhoz 

 

váltócipő 

 

Tisztasági felszerelés:  

textilszalvéta  

pohár 
 

kéztörlő 

 

Testneveléshez a tornazsákba:  

fehér póló  

kék v. fekete rövidnadrág  

tornacipő  

zokni 

 

A tolltartóba :  

1 db kisméretű vonalzó  

3 db hegyes HB-s grafitceruza  
1 db radír 

hegyező 

színes ceruza 12 db-os  
1 db golyóstoll  
1 körző 



 


