
Rajzfelszerelés 5-8. o.

Tisztelt Szülők!

Kérem, hogy a listában lévő dolgokat szíveskedjenek a tanév kezdetére megvásárolni! A felszerelés többsége
kitart  a négy évre is, ezért javaslom, hogy a jobb minőségből válasszanak, mert azzal szebben tudnak a
gyerekek dolgozni. A rajzlap, rajztábla, mappa, színes tömb, füzet és vonalzó kivételével egy névvel
ellátott papírdobozban szeretném kérni az elhelyezésüket, a könnyebb és biztonságosabb tárolásért.
Az  alapfelszerelés  5-8.  osztályig egyforma,  ezt  az  évfolyamonként  feltüntetett  dolgokkal  szíveskedjenek
még kiegészíteni! A gyerekek az első rajzórára hozzák is magukkal, hogy tudjunk dolgozni!

Együttműködésüket előre is köszönöm!
Herczeghné Orbán Éva

rajztanár

Alapfelszerelés:
• rajztábla
• rajzgyűjtő mappa A4-es
• 30 db fehér, famentes A4-es méretű rajzlap/tanévente!
• 1 tömb színes papír, kreatív karton /Aldi-ban, Lidl-ben kapható, A3-as (ez 4 tanévre elég)
• 1 db A4-es sima füzet/ez 4 tanévre elég, mert folyamatosan kell vezetni!
• 4B-s grafitceruza (KOH-I-NOOR)
• puha radír
• fekete tűfilc/tanévente!
• 12 színű színesceruza (puha hegyű, jól kenődő, intenzív színű)
• 12 színű filctoll
• 12 színű gombfesték (vízfesték)/ez 4 tanévre elég
• zsírkréta/ez 4 tanévre elég (KOH-I-NOOR: Gioconda minősége nagyon jó)
• 3 db ecset (1 vastag, 1 közepes és 1 nagyon vékony)
• vizesedény
• törlőkendő
• vonalzó
• olló (kisméretű, hegyes)
• ragasztó (csőrös Technokol)

5. évfolyam:
• 1  doboz gyurma
• 1 tubus fekete tempera
• 1 lapos, sima felületű, mosott kavics, max. tenyérnyi méretű

6. évfolyam:
• tempera: csak a tubusos jó! 5 szín kötelező – citromsárga, piros, sötétkék, fekete és fehér

(pl. ICO sünis, Pannoncolor minősége jó, a kínai a színkeverésekhez használhatatlan)

7. évfolyam:
• rotring ceruza (0,5-ös hegyű töltőceruza)
• háromszög és hosszú vonalzó, körző az órai szerkesztésekhez

8. évfolyam:
• tempera (maradék tempera is jó)
• színes újságok, poszterek, plakátok
• maradék színes csomagolópapírok, szalagok, díszek, préselt levelek, virágok stb.
• háromszög és hosszú vonalzó, körző az órai szerkesztésekhez


