
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola 

2020/2021-es tanév, 1.osztály  

3 db HB-s grafit ceruza ( 
fabercastell/ajánlás) 

tolltartóba: (zippzáras, gumis) 

2 db B-s grafit ceruza ( 
fabercastell/ajánlás) 

2db piros-kék postairón 

1 db vázlatfüzet B/5 2db piros-kék ceruza - vékony 

5 db 14-32-es vonalas füzet 2db zöld ceruza - vékony 

2 db A/5-ös méretű négyzetrácsos 
füzet 

12 db-os színes ceruza készlet 

1 db kotta füzet 36-16-os 1db15 cm-es vonalzó 

2 db A/4-es sima füzet 1db ceruzahegyező – kétlyukú 

3 cs. írólap 1db radír – rottring/faber castell 
(ajánlás) 

30 db famentes rajzlap 12 db-os filctoll 

10 db félfamentes rajzlap 1 db M-es alkoholos filctoll 

20 db A/4-es műszaki rajzlap  

2 cs. A/3-as műszaki rajzlap Tisztasági csomag: 

1 db A/4-es rajztábla pohár, kanál 

1 doboz számolókorong kéztörlő 

1 cs. számoló pálcika 1 cs. szalvéta 

1 cs. színes fénymásoló lapok 100 db-os papírzsebkendő 

1 db 15X15 kivágó papír  

5X3 db színes fénymásoló barna, piros, 
kék, zöld, sárga színű 

Tornafelszerelés: 

4 db stifft – Pritt (ajánlás) Tornacipő 

12 db-os olajpasztellkréta Fehér póló 

1 /12 db Gioconda kréta Fehér zokni 

1db 12-es vízfesték – Herlitz (ajánlás) Piros nadrág 

1-1 db ecset (4,6,10,14-es) Lányoknak szoknya néptánchoz 

12 db-os színes ceruza készlet – 
colorino (ajánlás) 

 

10 db lefűző tasak Egyéb: 

10 db hurkapálca Váltócipő 

1 cs. csomagoló papír Textil szalvéta, papír kéztörlő 

3 db gumis papírdosszié 2 Párna székre 

1 cs. színes gyurma 4  

iskolatáska 6  

 



füzetborítók, tankönyvborítók 

(átlátszók) 

 

1 db olló 9 
10 

( hegyesebb végű, és kérhető balkezes 

olló igény szerint) 

Ünneplő ruha: 
- fehér blúz/ing 
- sötét szoknya/nadrág 
- iskolai nyakkendő (iskolában vásárolható) 

 

Szeretnénk megkérni a kedves szülőket, ha tehetik, akkor az Ady Endre 

utcai Papír-Írószer Boltban vásárolják meg a kért tanszereket!  

Kérem, az eladóknak jelezzék vásárláskor az iskola nevét (Vörösmarty 

Mihály Ált. Isk.), az osztályt (1.a vagy 1.b osztály) és a tanuló nevét. 

 

Nevet, óvodai jelet mindenre írják rá! 

A könyvet átlátszó borítóval kössék be! 

 

Köszönjük!



 


