
 

1. évfolyam 

Szeretnénk megkönnyíteni a nyári készülődést az iskolakezdésre, ezért összeállítottunk egy 

listát a szükséges felszerelésekről, melyeket az Ady Endre utcában található Papírboltban 

meg is lehet vásárolni. Érdemes élni ezzel a lehetőséggel, mert 

• gyors: nem kell keresgélni a különböző minőségű iskolaszerek között, 

• megbízható: csak a legszükségesebb, a tanító nénik által kiválasztott termékek 

kerülnek a csomagba, 

• kedvezményes: a csomagra is és az egyéb iskolaszerek vásárlására is kedvezményt 

adnak  

 Igyekeztünk jó minőségű ceruzákat, s egyebeket választani, mert a silány, ócska eszközök a 

gyermekek és a felnőttek életét is megkeserítik. Természetesen az árakra is figyeltünk, de van, 

amire érdemes többet áldozni, mert 4 évig is használható. /olló, vízfesték/. 

Füzetek bekötve: 

2 db vonalas füzet (14-32 számú) 

1 db négyzetrácsos füzet 

1 db kicsi (A/5 - ös) kottafüzet 

1 db üzenőfüzet 

1 db Vázlatfüzet (fekvő, A/4-es) 

1 db Fekvő formátumú széles vonalazású (7 mm) írásfüzet, sorok elején házikóval 32 

oldalas:  400 Ft ( közösen rendeljük) 

 

Ceruzák, írószerek: 

Olyan ceruzákat kérünk szépen, melyeknek nincs radír a végén. 

2 db HB-s grafit 

2 db H-s grafit 

1 db B-s grafit 

(Fabel – Castell, KOH-I-NOR) 

2 db piros-kék 

2 db zöld színes 

2 db postairón 

12 db - os színes ceruza 

2db fekete tűfilc 

1 db fekete filc 

faragó, radír 

Matematika: (több éven át használjuk majd ezeket) 

logikai játék (jól záródó dobozban), korong, pálcika, 



 

kicsi, kétoldalas tükör, műanyag játékóra, 3 db dobókocka, 

számkártya készlet, számegyenes (műanyag) 

Kérjük, hogy mindenre írják rá a gyermek nevét, vagy jelét! (a ceruzákra is) 

Magyar: 100 db levelezőlap méretű boríték, cipősdoboz a borítékoknak 

Technika és rajz:  

jó minőségű olló 

egyszínű gyurma 

5 csomag írólap 

50 db A/4-es famentes rajzlap 

2 db mappa 

2 db jó minőségű ragasztón stift (kenhető, nem folyékony) 

10 - 12 színű vízfesték, zsírkréta és filctoll 

ecset: 2-es, 6-os, 10-es 

pamut rongydarab 

színes papír 

 

Tornafelszerelés: 

- fiúknak fehér póló és a piros rövidnadrág, tornacipő (edzőcipő) lehetőleg csúszásmentes 

talppal 

 - lányoknak fehér póló és fekete rövid sztreccs nadrág, tornacipő (edzőcipő) lehetőleg 

csúszásmentes talppal 

- fehér zokni 

Néptánc : lányoknak pörgős szoknya 

További szükséges felszerelések: 

2 csomag szalvéta, 1csomag 100 db-os papír zsebkendő, WC papír, 1db folyékony 

szappan, váltócipő, tízóraihoz ruhaszalvéta, kiskanál 

tisztasági csomag: törülköző, pohár 

Kérjük, hogy szíveskedjenek mindenre ráírni a gyermekük nevét! Majd a tankönyvekre 

sima, átlátszó borítót kérünk szépen. 

 

 

 

 

 



 

2.a 

Nagyné Moharos Márta-  

Füzetek bekötve: 

5 db vonalas füzet (16-32 számú) ebből egy üzenő lesz, tehát azt nem kell külön venni 

1 db négyzetrácsos füzet 

(1 db kicsi (A/5 - ös) kottafüzet)  

Ceruzák, írószerek: (Olyan ceruzákat kérünk, melyeknek nincs radír a végén.) 

4 db grafit ceruza (HB-s vagy H-s, amelyik jobban bevált elsőben) 

3 db vékony piros-kék színes 

2 db zöld színes 

1 db kék színű Signetta toll, ami szinte olyan, mint a ceruza 

12 db-os színes ceruza (lehetőség szerint Jumbo) 

Matematika: (csak akkor kell újat beszerezni, ha hiányzik a tavalyi)  

papír mérőszalag, kisvonalzó a tolltartóba, műanyag játékóra,  

Technika és rajz: jó minőségű olló, ragasztó (kicsavarható)  

2 csomag A/4-es színes (origami) papír 

1 db bármilyen színű kreppapír 

1 db felállítható, irattartó dosszié papírból  

3 db A/4 - es méretű fekete (foto) karton    

2 csomag írólap 

50 db műszaki rajzlap A/4-es 

10- 12 színű filctoll 

Előző évről használható, ha jó állapotú:  

1db papír dosszié, 10 - 12 színű vízfesték vagy tempera, zsírkréta, vékony, vastag ecset 

vizesedény, pamut rongydarab 

faragó (zárható, kétlyukú), radír, (szükség esetén háromszög alakú ceruzafogó) 

átlátszó borító a könyvekre, füzetekre, címke  

(1 csomag szalvéta, 1csomag 100 db-os papír zsebkendő, 1 db WC papír 

tisztasági csomag: törülköző, fésű, pohár) 

 



 

2. b  

Lantay Rita - Pálinkás Csilla   

Füzetek bekötve: 

5 db vonalas füzet (16-32 számú) ebből egy üzenő lesz, tehát azt nem kell külön venni 

1 db négyzetrácsos füzet 

(1 db kicsi (A/5 - ös) kottafüzet)  

Ceruzák, írószerek: (Olyan ceruzákat kérünk, melyeknek nincs radír a végén.) 

4 db grafit ceruza (HB-s vagy H-s, amelyik jobban bevált elsőben) 

3 db vékony piros-kék színes 

2 db zöld színes 

1 db kék színű Signetta toll, ami szinte olyan, mint a ceruza 

12 db-os színes ceruza (lehetőség szerint Jumbo) 

Matematika: (csak akkor kell újat beszerezni, ha hiányzik a tavalyi)  

papír mérőszalag, kisvonalzó a tolltartóba, műanyag játékóra,  

Technika és rajz: jó minőségű olló, ragasztó (kicsavarható)  

2 csomag A/4-es színes (origami) papír 

1 db bármilyen színű kreppapír 

1 db felállítható, irattartó dosszié papírból  

3 db A/4 - es méretű fekete (foto) karton    

2 csomag írólap 

50 db műszaki rajzlap A/4-es 

10- 12 színű filctoll 

Előző évről használható, ha jó állapotú:  

1db papír dosszié, 10 - 12 színű vízfesték vagy tempera, zsírkréta, vékony, vastag ecset 

vizesedény, pamut rongydarab 

faragó (zárható, kétlyukú), radír, (szükség esetén háromszög alakú ceruzafogó) 

átlátszó borító a könyvekre, füzetekre, címke  

(1 csomag szalvéta, 1csomag 100 db-os papír zsebkendő, 1 db WC papír 

tisztasági csomag: törülköző, fésű, pohár) 

 



 

2. c 

Szabóné Moczó Andrea- 

Papírboltból: 

• 3 db matematika füzet 

• 5 db vonalas (16-32) füzet 

• 1 db mesefüzet 

• 2 db sima füzet 

• 3 db ceruza 

• 2-2 db kék, zöld, piros színes 

• 1 db radír 

• 2 db stiftes ragasztó 

• 50 db rajzlap 

• 5 cs. írólap 

• kétoldalú origami lap 

• 1 db órarend 

 

Az előző évhez hasonlóan az alábbi tanszerek megvásárolhatóak az Ady E. utcai 

papírboltban. 

Előző évről használható, ha jó állapotú: 

• hegyező 

• 3 db mappa 

• gyurma 

• olló 

• mérőszalag 

• vonalzók (kicsi a tolltartóba, 32 cm-es, háromszög) 

• vízfesték, tempera, zsírkréta, filctollak (12-es) 

• vékony, vastag ecset 

• ecsetes tál, rongy, terítő, cipős doboz 

 

Egyéb: 

 

• uzsonnakendő 

• kanál, pohár 

• fogmosó felszerelés 

• tornazsák megfelelő tartalommal  

• + lányoknak szoknya 

• váltócipő 

• tisztasági csomag 

• wc papír 

• zsebkendő 

• szalvéta 

• folyékony szappan 

 

 



 

2.d 

Pusztai Beatrix- 

 
Szeretnénk tájékoztatni Benneteket, hogy iskolánk szoros partneri kapcsolatban áll az Ady Endre utcai 

Kalamáris papír - írószer üzlettel. Ezért felhívjuk figyelmeteket arra, hogy az iskolaszerek itteni megvásárlása 

milyen kedvezményekkel jár: 

Előnye a szülőknek: 

- gyors, mert az üzlet dolgozói előre, csomagban összekészítik a túloldalon található listán szereplő 
dolgokat, így rengeteg időt, energiát spórolhatnak 

- gazdaságos, mert csak a feltétlenül szükséges termékek vannak a csomagban 
- megbízható minőségűek, több évig is használhatóak az összekészített tanszerek 
- kedvezményes, mert a csomagra is 10% és még az itt vásárolt egyéb iskolaszerek (pl. iskolatáska, 

tolltartó) árából is 10% engedményt kapnak 
Előnye az osztálynak: 

- a megvásárolt iskolaszerek árengedményként levont összegét az osztályok kapják meg, egy egész 
évben levásárolható utalvány formájában 

- a gyerekek egyforma, jó minőségű eszközökkel tudnak dolgozni a tanév során 
 

Felhívjuk szíves figyelmeteket arra, hogy a fenti tájékoztató csak egy ajánlás, természetesen senki számára 

nem kötelező! 

Füzetek bekötve: 

5 db vonalas füzet (16-32 számú) ebből egy üzenő lesz, tehát azt nem kell külön venni 

1 db négyzetrácsos füzet 

(1 db kicsi (A/5 - ös) kottafüzet - de énekből, hittanból és erkölcstanból lehet tovább folytatni az 1. 

osztályban megkezdett füzetet is, ha az megfelelő állapotban van) 

 

Ceruzák, írószerek: (Olyan ceruzákat kérünk, melyeknek nincs radír a végén.) 

4 db grafit ceruza (HB-s vagy H-s, amelyik jobban bevált elsőben) 

3 db vékony piros-kék színes 

2 db zöld színes 

1 db kék színű Signetta toll, ami szinte olyan, mint a ceruza 

12 db-os színes ceruza (lehetőség szerint Jumbo) 

 

Matematika: (csak akkor kell újat beszerezni, ha hiányzik a tavalyi)  

papír mérőszalag, kisvonalzó a tolltartóba, műanyag játékóra,  

 

Technika és rajz: jó minőségű olló, ragasztó (kicsavarható)  

2 csomag A/4-es színes (origami) papír 

1 db bármilyen színű kreppapír 



 

1 db felállítható, irattartó dosszié papírból  

3 db A/4 - es méretű fekete (foto) karton    

2 csomag írólap 

50 db műszaki rajzlap A/4-es 

10- 12 színű filctoll 

Előző évről használható, ha jó állapotú:  

1db papír dosszié, 10 - 12 színű vízfesték vagy tempera, zsírkréta, vékony, vastag ecset 

vizesedény, pamut rongydarab 

faragó (zárható, kétlyukú), radír, (szükség esetén háromszög alakú ceruzafogó) 

 

Tornafelszerelés - ruhazsákban: 

Fiúk: piros nadrág, fehér atléta, tornacipő, fehér zokni 

Lányok: fekete kisnadrág, fehér póló, tornacipő, fehér zokni 

Úszás felszerelés-kicsi hátizsákban: 

úszónadrág, lányoknak egyrészes úszódressz, úszósapka, papucs, törülköző, hajszárító  

(esetleg úszószemüveg) 

Néptánc órára:  

lányoknak pörgős szoknya 

 

További szükséges felszerelések: 

1 csomag szalvéta, 1csomag 100 db-os papír zsebkendő, 1 db WC papír, 1db folyékony szappan, 

váltócipő, tízóraihoz ruhaszalvéta, kiskanál, igény esetén ülőpárna 

tisztasági csomag: törülköző, fésű, pohár 

 

Kérjük, hogy szíveskedjetek mindenre ráírni a gyerekek nevét! Majd a tankönyvekre sima, átlátszó 

borítót, a könyvekbe, munkafüzetekbe szalagos könyvjelzőt kérünk szépen készíteni! 

 

Szeptemberig még mindenkinek kellemes pihenést kívánunk:  

                                                                     Tanító nénik    ☺ 

 

 

 



 

3.a 

Kaposiné Klock Orsolya - Kocsisné Budai Ágnes 

 

6 db 21-32-es számú vonalas füzet 

2 db négyzethálós füzet 

1 db szótárfüzet 

1 db leckefüzet 

2 csomag írólap 

2 db egyszerű dosszié 

30 db A/4-es famentes rajzlap 

1 db fekete tűfilc 

1 csomag színesceruza (12 db-os) 

1 csomag filctoll (12 db-os, kétvégű) 

Ecsetek (min. :4-es, 6-os, 10-es) 

Kétoldalú színespapír: 3 db piros, 3 db kék, 2 db zöld, 2 db citromsárga, 2 db narancssárga           

1 db vonalzó a tolltartóba 

2 db stift ragasztó 

 

 

Köszönjük: a Tanító nénik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. b 

Tóthné Bércesi Stella- Bolláné Kovács Bernadett 

 

7 db 21-32-es számú vonalas füzet /ebből 1db üzenő/  

2 db négyzethálós füzet 

1 db szótárfüzet  

2 csomag írólap 

1 db leckefüzet 

40 famentes A/4-es rajzlap 

golyóstoll /kék/ 

2 db fekete tűfilc 

2 db mappa 

Igény szerint: ceruzák, festékek, stb 

- 4 db grafitceruza /H, HB/ 

- 2 db kék-piros, vékonyan fogó színes ceruza 

- 2 db zöld színes ceruza 

- radír 

- kicsi vonalzó, ami a tolltartóba befér  

- ceruzahegyező / zárt, dupla helyű/ 

- 12 db-os színes ceruza 

- hegyes, éles olló  

- 2 db stift ragasztó 

A rajzos dobozban a meglévő eszközök felfrissítése, cseréje. /Nem szükséges újat venni!/ 

- zsírkréta 

- vízfesték, 4-es, 6-os, 10-es ecset 

- tempera 

- 12 db-os kétvégű filctoll /vékony-vastag/  

- kisebb margarinos v. egyéb műanyag edény, rongy /ezt nem kell venni, bármilyen jó/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.c  

Térmeg Zsóka- 

 

• minden eszközre nevet kérünk szépen feltüntetni 

 

• ruhaszalvéta, 1db kéztörlő, pohár, kanál, 2 csomag papírzsebkendő, váltócipő 2 

csomag írólap, 2 mappa  

• füzetek: (margósak legyenek!) 

- 7 db 3. osztályos vonalazású füzet, 12-32-es számozású (üzenő, idegen nyelv, 

magyar: írás, nyelvtan, olvasás, fogalmazás, és egy pótfüzet) 

- 1 db szótárfüzet (idegen nyelv) 

- 1 db kicsi sima lapú füzet (környezetismeret) 

- 2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

 ének füzetet lehet folytatni 

• matematika doboz: (ha szükséges, fel kell újítani) logikai készlet, számolókorongok 

(piros-kék), 1 csomag szám- és jelkártya, dobókockák, műanyag hőmérő (tükör, 

papírcenti, műanyag óralap van az iskolában) 

• technika és rajz: 

Ami 2. osztályból megmaradt és használható, abból nem kell új! 

-tempera, vízfesték, ecsetek, keverőtál 

-zsírkréta (jó minőségű), színes filctoll, fekete filctoll (tűfilc), gyurma (fehér, a tavalyi 

jó lesz) 

-olló 

-1 db nagy Pritt stiftes ragasztó 

-30 db rajzlap (félfamentes vagy famentes) 

-1 csomag A4 méretű színes lapok 

• sportokhoz: 

- tornazsák 

- tornacipő  

- fehér zokni 

- lányoknak: fehér póló, fekete rövid sztreccs nadrág, hajgumi 

- fiúknak: fehér póló és piros tornanadrág 

- lányoknak néptáncra pörgős szoknya 

- úszáshoz (ami tavaly): zsákban törölköző, papucs, úszósapka, úszóruha, 

úszószemüveg (hajszárító)  

Köszönettel: Zsóka néni 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. d 

Janus-Winkler Ágnes - Zsigmond Bernadett 

7 db 21-32-es számú vonalas füzet /ebből 1db üzenő/  

2 db négyzethálós füzet 

1 db szótárfüzet  

2 csomag írólap 

1 db A/4-es sima füzet 

2 db B5 vázolófüzet  

1 db leckefüzet 

1 db golyóstoll /kék/ 

2 db fekete tűfilc 

2 db mappa 

Igény szerint: ceruzák, festékek, stb 

- 4 db grafitceruza /H, HB/ 

- 2 db kék-piros, vékonyan fogó színes ceruza 

- 2 db zöld színes ceruza 

- radír 

- kicsi vonalzó, ami a tolltartóba befér  

- ceruzahegyező / zárt, dupla helyű/ 

- 12 db-os színes ceruza 

- hegyes, éles olló  

- 2 db stift ragasztó 

A rajzos dobozban a meglévő eszközök felfrissítése, cseréje. /Nem szükséges újat venni!/ 

- zsírkréta 

- vízfesték, 4-es, 6-os, 10-es ecset 

- tempera 

- 12 db-os kétvégű filctoll /vékony-vastag/  

- kisebb margarinos v. egyéb műanyag edény, rongy /ezt nem kell venni, bármilyen jó/ 

B5 vázolófüzet  

 

 



 

4. a 

 

Petriné Arany Klára- Haasné Pálmai Szilvia 

 
Szeretnénk kérni, hogy MINDENRE ÍRJÁK FEL GYERMEKEKÜK NEVÉT VAGY MONOGRAMJÁT! 

Köszönjük szépen! 

 

Alapfelszerelés: 

ruhaszalvéta, 1db kéztörlő, pohár, kanál, 2 csomag papírzsebkendő, váltócipő 2 csomag írólap, 1 

dosszié, 20 db rajzlap 

1 csomag papírszalvéta (ne éttermi) 

 

Füzetek: 

2 db A/5.ös négyzetrácsos füzet  

8 db A/5-ös negyedikes osztályos vonalazású füzet (21-32 kód)  

 írás, olvasás, nyelvtan, tollbamondás, fogalmazás, angol ill. német, gyakorló, üzenő,  

1 db kis alakú ének füzet 

1 db szótár füzet 

a tavalyi matematika doboz (beszedtem), esetleg a hiányzó, megrongálódott eszközök pótlása 

 

Vizuális és manuális eszközök: ecsetek (vékony és vastag is), 12 korongos vízfesték, 1 doboz 

zsírkréta, 10 db rajzlap, 1 db papír mappa a rajzok tárolásához, 1 db kenőfejes ragasztó, 1 db olló, 1 

db pótradír 

 

Testneveléshez: piros rövidnadrág, fehér póló, sportcipő, FEHÉR váltó zokni, fekete sztreccses 

rövidnadrág (lányok), tánchoz szoknya, hajgumi a lányoknak 

 

Tolltartóba: 5 db halványan fogó, jó minőségű grafit ceruza, kéken fogó toll, 12 db-os színesceruza-

készlet, radír, hegyező, vonalzó, kis ragasztó 

 

Természetesen mindent, ami tavalyról fennmaradt épségben azt fel lehet használni. 

 

Nyári feladatok: 

Ajánlott olvasmány: mindenki olvasson el két könyvet! 

Akinek kedve van, a nyári napjairól készíthet rajzos, rövid írásos élménynaplót! 

Játék, pihenés!!!!!!! 

 

 

  Kellemes vakációt kívánunk: Klári és Szilvi néni 

 

 

 

 

 

 



 

4.b 
 

Héring Mónika- Galambosné Ádám Edit 
 

Eszközök: 
- 3 db HB-s grafitceruza. Ne legyenek a ceruzák vastagok.  (beváltak: Koh-I-Noor, Faber-

Castell, vagy más jó minőségűek) 
- 2 db vékony piros-kék ceruza 
- 2 db sötétzöld ceruza önálló javításhoz 
- 1 db kék színű golyóstoll (ZEBRA műanyag bevonatú vagy SIGNAL) 

- 2 db jó minőségű radír (puha, fehér) 

- 1 db rövid, tolltartóban elhelyezhető vonalzó 

- színes ceruzák (12 vagy több színű. Neon színek ne legyenek! Ezek lehetnek vastagok.) 

- tartályos faragó 2 lyukkal: vastag és vékony ceruzáknak 

- 3 db mappa (rajz, magyar és matematika, tavalyi is jó) 

 

Füzetek: (margósak legyenek!) 

- 7 db 4. osztályos vonalazású füzet, 21-32 a száma (üzenő, idegen nyelv, magyar: nyelvtan, 

olvasás, fogalmazás, környezet és egy dolgozat füzet)   

- 1 db szótárfüzet (idegen nyelv) 

- 2 db négyzetrácsos matematika füzet 27-32 

Erkölcstan, ének és méréses füzeteket folytatjuk, nem kell új. (Az ének füzet az iskolában 

van.) 

 

Matematika:  

Matematika doboz (az iskolában van mindenkié): logikai készlet, számolókorongok, pálcikák, 

1 csomag szám- és jelkártya, 1 csomag franciakártya, tükör, dobókockák valamint óralap és 

papírcenti, műanyag hőmérő  

 

Technika és rajz: Kérnénk mindent külön ellátni névvel! 

Ami 3. osztályból megmaradt és használható, abból nem kell új! 

-tempera, vízfesték, ecsetek (nem szükséges), keverőtál  

-zsírkréta (jó minőségű), színes filctoll, fekete filctoll (tűfilc), fehér zselés toll  

-gyurma (fehér. a tavalyi jó lesz, az iskolában van)  

-olló  

-1 db nagy Pritt stiftes ragasztó 

-30 db rajzlap (félfamentes vagy famentes)  

-1 csomag színes origami lapok (négyzet alakú)  

-1 csomag A4 méretű színes lapok 

-1 csomag írólap 

 

Sportokhoz: 

- tornazsák: tornacipő (edzőcipő), érdemes rákérdezni, hogy csúszott-e a tavalyi talpa. 

- fehér zokni 

- lányoknak: fehér póló, fekete rövid sztreccs nadrág, hajgumi, néptáncra pörgős szoknya 

- fiúknak: fehér trikó vagy póló és piros tornanadrág,  

 

Tisztasági felszerelés:  

- tisztasági csomagban: ruhaszalvéta tízóraihoz, műanyag pohár (főleg a szülinapok 

ünneplésénél hiányzott sokaknak), kiskanál (uzsonnánál joghurthoz, kefírhez), törülköző 

(esetleg fésű, hajgumi) 



 

- A külön tisztasági: WC papír, szalvéta, papír zsebkendő, folyékony szappan, papír törlő. 

 

Ünneplő ruha: fehér ing vagy blúz, fekete nadrág vagy szoknya, megfelelő cipő, iskolai 

nyakkendő. 

Mindenkinek szükséges váltócipő (kényelmes, biztonságos, szellőző cipő vagy szandál). 

Javasolt a füzeteknek kis, keményfedeles füzettartó mappa. Párnát a székre lehet hozni. 

 

Mindent névvel ellátva kérünk! Szép nyarat kívánunk! Mónika néni és Edit néni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.c 

Kozicsné Ujvári Tímea – Szalma Ibolya 
 

Tanuláshoz: 

- 3 db HB-s grafitceruza (Faber-Castell, esetleg +1 db rotring ceruza) 

- 2 db vékony piros-kék ceruza 

- 2 db zöld ceruza 

- 1 db kék színű golyóstoll (javasolt ZEBRA, műanyag bevonatú) 

- 2 db jó minőségű, puha radír 

- 1 db rövid, tolltartóban elhelyezhető vonalzó 

- színes ceruzák (12 vagy több színű) 

- tartályos faragó 

- 3 db mappa (rajz, magyar és matematika)  

- 7 db 4. osztályos vonalazású füzet, 21-32 a száma (4 magyar, környezet, nyelv, üzenő). 

Margós! 

- 2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

- 1 db szótárfüzet (ha a tanár nem jelezte, hogy a tavalyit kell folytatni) 

- 1 db leckefüzet 

- ének füzet nem kell, a tavalyit folytatjuk. 

- 1 csomag írólap  

- Matematikára a tavalyi doboz tökéletes, bent tartottuk az iskolában. 

- Technika és rajz doboz: normál méretű cipősdoboz névvel ellátva.  

Bele: ha előző osztályból megmaradt és használható, akkor nem kell új! Kérnénk mindegyiket 

külön ellátni névvel! (vízfesték, ecsetek (3 méretben, pl. 4, 8, 12), zsírkréta (jó minőségű), 

filctoll, gyurma (fehér), 6-os tempera, törlőrongy, ecsetes tál) 

A padtakaró terítőt lemosva vissza kell vinni! 

- olló (balkezeseknek is lehet kapni) 

- 2 db ragasztó (1 nagy stiftes Pritt és 1 Sulifix) 

- 30 db rajzlap (félfamentes és famentes vegyesen) 

- 5 db A4-es fotókarton 

- origami lapok (négyzet alakú) 

- 1 db fekete túfilc 

Sportokhoz: 

- tornazsák 

- tornacipő (edzőcipő) 

- fehér zokni 

- lányoknak: fehér póló, fekete rövid sztreccs nadrág, hajgumi 

- fiúknak: fehér trikó vagy póló és piros tornanadrág,  

- lányoknak néptáncra pörgős szoknya  

- úszáshoz: tornazsákban törölköző, papucs, úszósapka, úszóruha, úszószemüveg (hajszárító) 

Tisztasági felszerelés: 

- A külön tisztasági nem kell.. (Osztálypénzből rendezzük, amikor szükséges.) 

Ünneplő ruha: 

fehér ing vagy blúz, fekete nadrág vagy szoknya, megfelelő cipő, (iskolai nyakkendő). 

Egyéb: 

- ruhaszalvéta 

- kiskanál 

- pohár 

- váltócipő (kényelmes, biztonságos, szellőző cipő vagy szandál, ne papucs). 

Párnát a székre lehet hozni. 

 

Mindent kérünk névvel ellátni!  



 

 

Taneszközlista- Felső tagozat 

 

Magyar- történelem 

 

5. évfolyam: A/5-ös vonalas füzet: 3 db (magyar) A/4 –es vonalas füzet: 1 db (történelem) 

 

Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

6. évfolyam: A/5-ös vonalas füzet 2 db (magyar) A/4-es vonalas füzet: 1 db (történelem) 

 

Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 

7. évfolyam A/4-es vonalas füzet 3 db (magyar-történelem) 

 

Kötelező olvasmány: Mikszáth Kálmán: Gavallérok  

                                                            vagy 

                                                 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

 

8. évfolyam A/4-es vonalas füzet 3 db (magyar-történelem) 

 

Kötelező olvasmány: Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

 

2 db toll, 2db 2b-s grafitceruza, radír és színes ceruzák (piros, kék, zöld) 

 

Idegen nyelv: 

- A5-ös 

vonalas füzet 

-szótárfüzet -

vonalzó 

-tolltartó színes ceruzákkal, tollal, HB-s ceruzával, radírral 

Informatika: - A4-es vonalas füzet 

Matematika 5-8 évfolyam 

 

• négyzetrácsos füzet A/4 (nem spirálos)  

• geometria füzet A/4 (nem spirálos)  



 

• A5 vagy A4 méretű sima füzet  

• körző  

• egyenes és háromszög vonalzó 2 db  

• papír szögmérő  

• 7. évfolyamtól számológép (gyökvonást tudja) 
 

Fizika 6-8 évfolyam 

 

• négyzetrácsos füzet A/4 vagy A/5 
 

Kémia 7-8 évfolyam 

 

• négyzetrácsos füzet A/4 vagy A/5 
 

Természetismeret, biológia, földrajz: 

 

• A/4-es vagy A/5-ös sima lapú füzet (nem spirál)  

• színes ceruzák az alapszínekben (piros, kék, zöld, sárga, barna)  

• zöld színű toll a javításhoz 
 

Rajz: 

 

A/4-es famentes fehér rajzlap 50 db; színes papírok A/4-es mindkét fele színes: 2 db fekete, 2 

db piros, 2 db sárga, 2 db zöld, 2 db kék; rajzdobozba: anilinky vízfesték, 2 db ecset (vékony, 

vastag vízfestékhez való), pici rongy, színes ceruzák min.12 szín, színes filcek, 2 db fekete 

tűfilc, 1 db fehér filc vagy zselés toll, stift ragasztó, olló 


