
Kedves Szülők! 

 

 

Örömmel köszöntöm Önöket és gyermeküket a Rókusi Általános Iskolában! 

Az alábbi összeállítással segítséget szeretnék adni ahhoz, hogy a tanév 

megkezdése előtt beszerezhessék a tanuláshoz szükséges felszereléseket. 

 

1. osztályos tanszerlista 

2022/2023-as tanév 

 

 

6 db 1. osztályos vonalazású füzet (14-32-es) (margó legyen benne!) 

4 db négyzetrácsos füzet (margó legyen benne!) 

1 db álló, kisméretű ének füzet 

1 db leckefüzet 

2 db gumis mappa 

40 db műszaki rajzlap 

3 csomag írólap 

2 csomag A4-es színes papír készlet (origami lap is lehet) 

10 db hurkapálca 

2 db dobókocka (1 hatoldalú, 1 tízoldalú) 

1 doboz számolókorong 

1 csomag számolópálcika (gumival összefogva) 

1 db műanyag óra 

1db kisméretű tükör 

1 db kicsi ragasztóstift 

1 db jól nyíró olló 

Cipősdoboz vagy műanyag doboz, ami a padba befér (az aláhúzott 
tételek legyenek benne!) (névvel!) 

 

Tolltartóba: 

4 db HB-s grafitceruza (háromszög alakú vagy ceruzafogóval) 

1 db postairon (vastag piros-kék) 

2 db piros-kék vékony ceruza 

2 db zöld ceruza 



12 színű színes ceruza 

1 db radír 

1 db kétlyukú hegyező 

 

Rajz-technika felszerelés (felakasztható vászontáskában): 

1 db 12 színű vízfesték 

1 db ecsettál (üres konzervdoboz, margarinos doboz is jó!) 

1-1-db vékony, közepes, vastag ecset (2-es, 6-os, 10-es) 

kisméretű, puha törlőrongy 

1 doboz 6-os zsírkréta 

1 csomag egyszínű gyurma 

 

Tornazsákba (felakasztható legyen): 

fehér póló, fekete vagy sötétkék rövidnadrág, fehér váltózokni, gumis talpú 

tornacipő, lehet tépőzáras) 
 

Tisztasági felszerelés (táskájában legyen!): 

tízóraihoz, uzsonnához anyagszalvéta, konyharuha 

kiskanál (egy kis zacskóban) 

kis csomag papír zsebkendő 

 

 

A könyveket és a füzeteket átlátszó, műanyag fóliába kérem becsomagolni!!! 
A neveket a borítóra és belülre is kérem felírni tollal. Minden felszerelésen 

szerepeljen a név vagy a monogram! 

 

Első tanítási nap: 2022. 09.01. (fehér felső, fekete alj, váltóruha) 

Gyülekező: 7.30-7.45 között az osztályteremben (fsz. 9.) 

 

Ezen a napon 17.00-tól szülői értekezlet lesz. Kérem, hogy minden beadandó 
felszerelést hozzanak magukkal (rajzlap, írólap, színes lap, hurkapálca, doboz 

telepakolva, rajzzsák, tornazsák). A tankönyvcsomagot is ekkor kapják meg. 

Ebédbefizetés: Augusztusban, pontos időpont az iskola honlapján lesz. 
 

 

Kellemes nyarat kívánok mindenkinek! 

Nagy Zsuzsanna 

tanító néni 


