1. osztály
Magyar nyelv és irodalom
2 db 1.o-os vonalas füzet (14-32)
2 db piros-kék postairon /vastag
3 db HB-s ceruza (fekete)
1 csomag színes ceruza
3 csomag írólap (A/5)
Német nyelv
1 db A/4-es sima, margó nélküli füzet (80-32), hátuljára nagy borítékot kérünk ragasztani
1 db nagy dosszié
kis tolltartó (olló, 2 db ragasztó)
Matematika
1 db négyzetrácsos füzet (27-32)
1 doboz korong
1db lapra szerelt, műanyag játékóra
színes számolópálcika
logikai készlet
3 db dobókocka
1 db 15 cm-es vonalzó
papír mérőszalag
Ének-zene
1 db kottafüzet (36-16)
Testnevelés
1 db Hajós póló (az iskolában kapható)
1 db tornanadrág (az iskolában kapható)
1 pár tornacipő
1 pár fehér zokni
tornazsák
Rajz
12 színű festék
6 színű tempera
6 db-os zsírkréta
2-es,4-es, 10-es ecset
vizes edény (konzervesdoboz)
törlőruha
1 doboz színes gyurma (1/4 kg)

1 db fa, álló irattartó (IKEA)
40 db rajzlap (A/4)
1 db nagy póló (festéshez)
Technika, napközi
1 csomag téglalap alakú origami papír
Ezen kívül:
1 db 1.o-os vonalas füzet (14-32) - üzenőfüzet
1 db dupla hegyező, fémből
1 csomag szalvéta
1 csomag 100 db-os papír zsebkendő

2. osztály
Magyar nyelv és irodalom
5 db 1.o-os vonalas füzet (14-32)(címkére: 1 olvasás, 1 írás, 1 nyelvtan, 1 üzenő, 1 német)
2 db postairon (vastag)
3 db HB-s ceruza
1 csomag színes ceruza
4 csomag famentes írólap (A/5)
Német nyelv
1 db A/4-es sima füzet (80-32), hátuljára nagy borítékot kérünk ragasztani
kis tolltartó
Matematika
1 db négyzetrácsos füzet (27-32)
Ének-zene
1 db kottafüzet (36-16)
Rajz
Minden, ami 1. osztályból maradt, megfelelő:
12 színű festék (nem kínai)
6 színű tempera
6 db-os zsírkréta
2-es, 4-es, 10-es ecset
vizes edények: nagyobb méretű, stabil, pl. konzervdoboz
törlőruha
1 doboz natúr gyurma (1/4 kg)
1 db álló fa irattartó (IKEA)

Fekete filctoll közepes vastagságú
40 db rajzlap (A/4)
1 db „festő” póló, névvel ellátva
Technika, napközi
3 db stift ragasztó
1 motring vastag kötőfonal
1 csomag színes fénymásoló papír
1 csomag négyzet alakú origami papír
Testnevelés
1 db Hajós póló (az iskolában kapható)
1 db tornanadrág (az iskolában kapható)
1 pár tornacipő
1 pár fehér zokni
Egyéb:
1 db olló
1 db dupla hegyező, fémből
1 db radír
1 db kicsi, egyenes vonalzó (tolltartóba való)
1 db leckefüzet
Ajánlás: a könyveket, füzeteket érdemes külön mappában tartani.

3. osztály
Magyar nyelv és irodalom
5 db 2.o-os vonalas füzet (A/5) (16-32)
5 db HB-s ceruza
12 db-os színes ceruza
2 csomag írólap (A/5)
Német nyelv
3 db 2.o-os vonalas füzet (A/5) (16-32)
Irattartó + 5 db lefűzhető genotherm
szótárfüzet
Matematika
1 db négyzetrácsos füzet A/4 (87-32) – nem spirál, margós!
1 db papír számegyenes
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó

Környezetismeret
1 db A/4-es sima füzet vagy a 2. osztályban használt füzet
Ének-zene
1 db kottafüzet (36-16)
Rajz
12 színű festék (nem kínai)
6 színű tempera (tubusos, NEM tégelyes)
2B-s ceruza
fekete filctoll
6/12 db-os zsírkréta
2-es, 6-os, 12-es ecset
vizes edények (nagyobb, kb. 2 dl-es pohár méret vagy konzervdoboz)
törlőruha
1 doboz natúr gyurma (1/4 kg)
50 db rajzlap (A/4)
1 db irattartó papucs
„festő” póló, névvel ellátva
Technika, napközi
1 db stift ragasztó
1 csomag téglalap alakú origami papír
1 csomag négyzet alakú origami papír
Testnevelés
1 db Hajós póló (az iskolában kapható)
1 db tornanadrág (az iskolában kapható)
1 pár tornacipő
1 pár fehér zokni
Minden tantárgyhoz
1 db üzenőfüzet
1 db olló
1 db tartályos hegyező
1 db radír
1 db kicsi, egyenes vonalzó (tolltartóba való)
1 db leckefüzet

4. osztály
Magyar nyelv és irodalom
4 db 3.o-os vonalas füzet (A/5) (12-32)
5 db HB-s ceruza
12 db-os színes ceruzák
1 db jó minőségű toll
2 csomag írólap (A/5)
Német nyelv
2 db 3.o-os vonalas füzet (A/5) (12-32)
Matematika
1 db négyzetrácsos füzet A/4 (87-32) – nem spirál, margós
1 db derékszögű vonalzó
1 db papír számegyenes
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
Környezetismeret
1 db A/4-es sima füzet vagy a 3. osztályban használt füzet
Ének-zene
1 db kottafüzet (36-16)
Rajz
12 színű festék (nem kínai)
fekete filctoll
6 színű tempera
6 db-os zsírkréta
2-es, 6-os, 12-es ecset
vizes edény
törlőruha
1 doboz színes gyurma (1/4 kg)
50 db rajzlap (A/4)
1 db irattartó papucs
2B-s ceruza
Technika, napközi
2 db A/3-as kétoldalas dekorkarton
2 db stift ragasztó
1 csomag négyzet alakú origami papír
1 csomag színes papír

40 db műszaki rajzlap
Testnevelés
1 db Hajós póló (az iskolában kapható)
1 db tornanadrág (az iskolában kapható)
1 pár tornacipő
1 pár váltó fehér zokni
Minden tantárgyhoz
1 db üzenőfüzet
1 db olló
1 db hegyező
1 db radír
1 db kicsi, egyenes vonalzó (tolltartóba való)
1 db leckefüzet

5. osztály
Magyar nyelv és irodalom
2 db A/4-es fűzött vonalas füzet margóval
1 db A/5-ös vonalas füzet
1 db gyorslefűző mappa
5 db lefűzhető nejlontasak
Történelem
1 db A/4- es fűzött vonalas füzet
Német nyelv
2 db fűzött vonalas füzet (A/4)
1 db A/5 alakú szótárfüzet
1 db lefűző mappa (Schnellhefter)
20 db lefűzhető nylon tasak
Célnyelvi civilizáció
1 db fűzött vonalas füzet (A/4)
Matematika
1 db A/4 alakú négyzethálós füzet (fűzött)
1 db A/4 alakú sima füzet (fűzött)
1 db 30 cm-es vonalzó
2 db különböző alakú háromszögű vonalzó
1 db körző

1 db szögmérő - műanyag
10 db A/4 alakú négyzethálós dupla papírlap
Természettudomány
1 db fűzött vonalas füzet (A/4)
Ének-zene
1 db kottafüzet (36-16)
Etika
1 csomag írólap
Rajz
12 színű festék (nem kínai)
1 db fehér tempera
2-es, 6-os, 12-es ecset
vizes edények
törlőruha
1db famentes spirál vázlatfüzet (B/4)
1 csomag írólap
Sulifix ragasztó
1 db piros Technokol Rapid
1db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db háromszögű vonalzó
1 db vonalas füzet A/4 (nem spirál)
2 db vagy 3 db B-s ceruza (nem Rotring)
színes ceruza
Technika
1 db A/4 sima fűzött füzet
Testnevelés
1 db Hajós póló (az iskolában kapható)
1 db tornanadrág (az iskolában kapható)
1 pár tornacipő
1 pár váltó zokni (javasolt fehér)
Hon és népismeret
1 db A5 vonalas füzet
Minden tantárgyhoz
1 db kéken író toll
1 db zölden író toll

1 db pirosan író toll
1 db kicsi, egyenes vonalzó (tolltartóba való)
6 db-os színes ceruza
1 db HB-s ceruza/rotring ceruza
1 db olló
1 db ragasztó
1 db leckefüzet

6. osztály
Magyar nyelv és irodalom
2 db A/4-es fűzött vonalas füzet margóval
1 db A/5-ös vonalas füzet
1 db gyorslefűző mappa
5 db lefűzhető nejlontasak
Történelem
1 db A/4-es fűzött vonalas füzet
Német nyelv
2 db felsős fűzött vonalas füzet (A/4) margóval
1 db A/5 alakú szótárfüzet
1 db lefűző mappa (Schnellhefter)
20 db lefűzhető nylon tasak
Célnyelvi civilizáció
1 db felsős fűzött vonalas füzet (A/4)
Matematika
1 db A/4 alakú négyzethálós füzet (fűzött)
1 db A/4 alakú sima füzet (fűzött)
1 db 30 cm-es vonalzó
2 db különböző alakú háromszögű vonalzó
1 db körző
1 db szögmérő - műanyag
10 db A/4 alakú négyzethálós dupla papírlap
Természettudomány
1 db fűzött sima füzet (A/4)
Rajz
12 színű festék (nem kínai)

1 db fehér tempera
2-es,6-os, 12-es ecset
vizes edények
törlőruha
1db famentes, spirál vázlatfüzet (B/4)
Sulifix ragasztó
1db piros Technokol Rapid
1db 30 cm-es egyense vonalzó
1 db háromszögű vonalzó + körző
1 db felsős vonalas füzet (A/4) - az 5. osztályost használjuk tovább
1 db fekete tus
1 csomag színes papír
2 db vagy 3db B-s ceruza (nem Rotring)
színes ceruza
1 db fekete filctoll
Ének-zene
1 db kottafüzet (36-16)
Etika
1 csomag írólap
Technika
1 db A/4 sima fűzött füzet - az előző évit használjuk tovább
Testnevelés
1 db Hajós póló (az iskolában kapható)
1 db tornanadrág (az iskolában kapható)
1 pár tornacipő
1 pár fehér zokni
Minden tantárgyhoz
1 db kéken író toll
1 db zölden író toll
1 db pirosan író toll
1 db kicsi, egyenes vonalzó (tolltartóba való)
6 db-os színes ceruza
1 db HB-s ceruza/rotring ceruza
1 db olló
1 db ragasztó
1 db leckefüzet
2 csomag írólap

1 db szövegkiemelő

7. osztály
Magyar nyelv és irodalom
2 db A/4-es fűzött vonalas füzet margóval
1 db A/5-ös vonalas füzet
1 db gyorslefűző mappa
5 db lefűzhető nejlontasak
Történelem
1 db A/4-es fűzött vonalas füzet
Német történelem
1 db A/4-es fűzött vonalas füzet
Német nyelv
2 db felsős fűzött vonalas füzet (A/4)
1 db A/5 alakú szótárfüzet
1 db lefűző mappa (Schnellhefter)
Célnyelvi civilizáció
1 db A/4-es fűzött vonalas füzet
Szövegkiemelő filctollak
Matematika
1 db A/4 alakú négyzethálós füzet (fűzött)
1 db A/4 alakú sima füzet (fűzött)
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db háromszögű vonalzó
1 db körző
1 csomag írólap A/5
Fizika
1 db A/4 alakú négyzethálós fűzött füzet
Kémia
1 db A/4 alakú sima vagy négyzethálós fűzött füzet
Biológia
1 db felsős fűzött sima vagy vonalas füzet (A/4)
Földrajz

1 db felsős fűzött vonalas füzet (A/4)
Rajz
12 színű festék (nem kínai)
1 db fehér tempera
2-es, 6-os, 12-es ecset
vizes edények
törlőruha
1db famentes, spirál vázlatfüzet (B/4)
1db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db háromszögű vonalzó + körző
1 db felsős fűzött vonalas füzet (A/4) - az 5-6. osztályban használtat folytatjuk
2 db vagy 3 db B-s ceruza (nem Rotring)
1 db fekete filctoll
1 db piros Technokol Rapid
Ének-zene
1 db kottafüzet (36-16)
Etika
1 csomag írólap
Technika
1 db A/4 sima fűzött füzet
Testnevelés
1 db Hajós póló (az iskolában kapható)
1 db tornanadrág (az iskolában kapható)
1 pár tornacipő
1 pár fehér zokni
Minden tantárgyhoz
1 db kéken író toll
1 db zölden író toll
1 db pirosan író toll
1 db kicsi, egyenes vonalzó (tolltartóba való)
6 db-os színes ceruza
1 db HB-s ceruza/rotring ceruza
1 db olló
1 db ragasztó
Szövegkiemelő filctoll
Számológép (matematika, fizika, kémia)

1 db leckefüzet
2 csomag írólap
1 db szövegkiemelő

8. osztály
Magyar nyelv és irodalom
2 db A/4-es fűzött vonalas füzet margóval
1 db A/5-ös vonalas füzet
1 db gyorslefűző mappa
5 db lefűzhető nejlontasak
Történelem
1 db A/4-es fűzött vonalas füzet
Német nyelv
2 db felsős fűzött vonalas füzet (A/4)
1 db A/5 alakú szótárfüzet
2 db lefűző mappa (Schnellhefter)
Célnyelvi civilizáció
1 db A/4-es fűzött vonalas füzet
Matematika
1 db A/4 alakú négyzethálós füzet (fűzött)
1 db A/4 alakú sima füzet (fűzött)
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db háromszögű vonalzó
1 db körző
1 csomag írólap A/5
Fizika
1 db A/4 alakú négyzethálós fűzött füzet
Kémia
1 db A/4 alakú négyzethálós fűzött füzet
Biológia
1 db felsős fűzött vonalas füzet (A/4)
Földrajz
1 db felsős fűzött vonalas füzet (A/4)

Rajz
12 színű festék (nem kínai)
Sulifix ragasztó
1 db piros Technokol Rapid
2-es, 6-os, 12-es ecset
vizes edények
törlőruha
1db famentes, spirál vázlatfüzet (B/4)
5 db A/3 famentes rajzlap
1db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db háromszögű vonalzó
1 db felsős vonalas füzet (A/5) - az 5-6-7. osztályban használtat folytatjuk
6 db-os színes tempera
2 vagy 3 B-s ceruza (nem Rotring)
1 db fekete filctoll
Ének-zene
1 db kottafüzet (36-16)
Etika
1 csomag írólap
Testnevelés
1 db Hajós póló (az iskolában kapható)
1 db tornanadrág (az iskolában kapható)
1 pár tornacipő
1 pár fehér zokni
Minden tantárgyhoz
1 db kéken író toll
1 db zölden író toll
1 db pirosan író toll
1 db kicsi, egyenes vonalzó (tolltartóba való)
6 db-os színes ceruza
1 db HB-s ceruza/rotring ceruza
1 db olló
1 db ragasztó
1 db leckefüzet
2 csomag írólap
1 db szövegkiemelő

