
Kedves Szülők! 

Szeretettel köszöntjük iskolánk, a Cecei Általános Iskola leendő 1. osztályos tanulójának 

szülőjét.  

Az iskolához való felkészüléshez segítségül készítettünk egy AJÁNLÁS-t, melyben első 

osztályainkban használatos felszerelés vásárlásához adunk tanácsot. 

A tankönyvek, munkafüzetek átvétele augusztus utolsó hetében történik az iskola épületében, 

erről az aktuális tudnivalókat az iskolánál, illetve a boltoknál a hirdető táblákon kísérhetik 

majd figyelemmel, illetve a szülők felvilágosítást az 505-140-es telefonszámon kaphatnak. 

 

AJÁNLÁS 
Tolltartóban: 

- 4 db HB-s grafit ceruza  
- radír 
- 4 db piros-kék ceruza /vékony hegyű javításhoz/ 
- 12 db-os színes 
- 2 db piros-kék postairon 

 
Füzetek: 

- 2 db A/4-es méretű négyzetrácsos füzet 
- 3 db vonalas füzet /1. osztályos 14-32/ 
- 3 db négyzetrácsos füzet / 27-32/ 
- 3 db simalapú füzet 

 
Tornazsák:  
- lányoknak tornadressz, de lehet rövidnadrág pólóval is 
- fiúknak  rövid nadrág és póló 

- tornacipő 
- melegítő, zokni (Váltóruhának is jó balesetek, esős napok idejére.) 
 
Tisztasági csomag:  

törülköző, pohár 
 
Váltócipő 
Ruhaszalvéta vagy műanyag alátét 
 
Közös használatra: 
3 cs 100-as papír zsebkendő 
4 db WC papír 
1 cs. nagy méretű háztartási csomagoló 
 
Rajz:  
1 db irattartó papucs 

2 db rajzmappa A/4 



40 db rajzlap A/4 (ha lehet fehérített, ne újrahasznosított) 
rajztábla 
jó minőségű vízfesték és 6-os tempera  
ecsetek /4-es, 6-os, 10-es/ 
nagy ecsettál /pl. konzerves doboz vagy margarinos/+törlő rongy+újságpapír 
gyurma 
zsírkréta 
filctoll 
 
Technika: 

2 cs. A/4-es színeslap 
ragasztó /1 folyékony és 2 stift/ 
olló 
20 hurkapálca 
 
Egyebek: 2 cs. írólap, 1 cs. számoló pálcika számolókorong (piros-kék) 
 
Mindenre kérnénk a nevet és az óvodai jelet ráírni. 
Javasoljuk, hogy rajz- és technika felszerelést papír vagy műanyag dobozban tárolják a 
tanulók. 
Szíveskedjenek az első nap minden felszerelést elhozni! 
Azokat az eszközöket, amelyeket később használunk, az iskolában tároljuk. 
 

 

KEDVES GYEREKEK! 
 

Az alábbi verssorokkal üdvözölve várunk benneteket: 

Reggel rám köszönt a fecske: 
„Hova mész, te gyerekecske?” 
Mondom neki: „Hallod, fecske, 
Nem vagyok már gyerekecske, 
Fejszém vágtam kemény fába, 

Sietek az iskolába. 
Iskolás lesz majd belőlem, 

Sokat tanulhatsz majd tőlem! 
 
 
 

Szeretettel:     Az elsős tanító nénik 


