
Budapest XXII. Kerületi 

Bartók Béla  
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

1225 Budapest, Bartók Béla út 6. 

/fax: 207-5866 

e-mail: info@bartokiskola.hu 

www.bartokiskola.hu 

OM azonosító: 035193 

 

2022/2023. tanév  Osztály: 1.b 
Tolltartó tartalma:  Egyéb: 

-3 db HB- s ceruza 
-2 db vastag, a két végén kihegyezett piros-kék 
színű postairón 
-12 db-os színes ceruza 
-1 db radír    
-1 db tartályos hegyező 
-1 db 10 cm-es egyenes vonalzó 
 
 
 

 -1 csomag A4 fénymásoló papír 
-1 db vonalas füzet üzenőfüzetnek (14-32-es) 
-2 db A4-es gumis irattartó mappa  
-3 csomag famentes írólap 
-2 csomag szalvéta 
-2 csomag 100-as papír zsebkendő 
-2 csomag fertőtlenítő törlőkendő 
-benti cipő (októbertől) 
-1 db átlátszó műanyag doboz+ tető (kb. 
40x30x15 cm-es) 

Testnevelés:  Matematika: 

- Bartókos póló (a szeptemberi szülői értekezleten 
rendelhető, addig 1db sima fehér póló) 
-fehér zokni 
-tornacipő 
-melegítő (időjárásnak megfelelően) 
-fiúk: fekete rövidnadrág 
-lányok: fekete vagy szürke rövidnadrág 

-babzsák (kb. 10x15 cm-es) 

 -2 db négyzethálós füzet (27-32-es) 
-1 csomag színes számolópálcika 
-1 doboz számolókorong 
 -2 db dobókocka 
- 1 db műanyag óra 
 -1 db logikai készlet (egy kisebb műanyag   
dobozban) 
-1 csomag 1.osztályos szám- és jelkártya kivágva 
-1 db papír mérőszalag (100cm) 

Rajz, vizuális kultúra:  Technika: 

-60 db A4-es famentes rajzlap (DIPA) 
-12 db-os filctoll-készlet  
-12 db-os olajpasztell 
-12 db-os vízfesték   
-12 db-os tempera  
-3 db ecset (4-es, 6-os, 10-es) 
- 1 db ecsettál fedéllel 
 

 -1 csomag A4-es origami színes papír 
-1 csomag 20x20 cm-es origami színes papír 
-1 csomag 10db-os A4-es színes fotókarton 
-1 db olló 
-2 db nagy stiftes ragasztó 
-1 db folyékony ragasztó 
-1 db cellux (téphető, olló nélkül használható) 
-10 db hurkapálcika 
-1 csomag fűzőlap 
-2 doboz natúr gyurma (200gr/doboz) 
-2 tekercs különböző színű krepp-papír 
- 1 db A4-es mappa 
- 1 csomag fűzhető száraz tészta 
- 1 db fényes felületű magazinújság 
- 2 különböző színű kis csomag gyöngy 
- 1 guriga gyöngyfűzéshez való damil 
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Magyar nyelv:  Magyar irodalom: 

-2 db vonalas füzet (14-32-es)  -1 db sima füzet (20-32-es) 
- 1 db betűtartó (+ a betűkártyák kivágva és a 
betűtartóba helyezve) 
-1 db betűsín 

Ének-zene:  Angol nyelv: 

-1 db A5-ös kottafüzet (36-16-os)  -2 db sima füzet (20-32-es) 

Etika/Hit- és erkölcstan:   

-1 db sima füzet (20-32-es)   

 

Kérnénk szépen a gyermek nevét vagy monogramját mindenre ráírni! 
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