
osztály1. eszközszükséglet

Füzetek: 4 db vonalas füzet ( 14 -32 )•
4 db négyzetrácsos ( 27 – 32 )•
1 db sima lapú ( 20 – 32 )•
1 db nagy sima lapú (A/4 – es)•
1 db hangjegy füzet ( 36 – 16 )•

2 db A / 4 –es dosszié•
1 db számolókorong•
1 db óralap•

Tolltartó tartalma: 3 db HB – s grafitceruza•
1 db 2B- s grafitceruza ( rajzó.)•
1-1db kék, piros, zöld , barna, 
sárga , fekete színű ceruza 

•

2 db kék – piros vastag postairón•
rövid vonalzó•

Rajz – technika doboz 
tartalma:

vízfesték 12 színű  (ICO márkájú)•
ecsetek ( 6 -8 – 10-es ) 1-1db•
1 doboz gyurma•
színes ceruza ( ICO) 12 db-os•
filctoll (ICO) 12 db-os•
zsírkréta ( ICO) 12 db-os•
olló•
1 db ragasztó stift•
puha törlőrongy•
vizes tálka•
4 csomag írólap•
rajzlap A / 4 –es 30 db•
műszaki rajzlap A / 4-es 20 db•
10 db hurkapálcika•

Tornazsák tartalma:

Váltócipő

Tisztasági csomag :             

textil tornazsák•
fűzős tornacipő•
sötét rövidnadrág•
fehér póló•
váltó zokni•

Törölköző, ruhaszalvéta, pohár
papírzsebkendő

osztály2.

5 db írás füzet (16-32)(ebből 
1 az üzenő!)

•

3 db négyzetrácsos füzet 
(27-32)

•

2 db simalapú füzet (80-32)•

2 db írólap csomag•

Taneszköz jegyzék 2. osztály

normál méretű cipősdobozba, 
névvel ellátva 

•

30 db műszaki rajzlap •
20 db nem famentes•
2 mappa (rajz, technika) ha az 
idei évi jó, abba is belerakhatják

•

olló•
ragasztó (stift, nagy méretű),•
gyurma•
zsírkréta •
12 db-os filctoll•
vízfesték•
6 db-os tempera – SÜNI-s•
ecsetek (vastag, vékony)•
edény•
rongy •
közepes vastagságú alkoholos 
fekete filctoll

•

színes papír (origami), vagy 
színes géppapír  10-12 szín

•

Rajz + technika 

fehér póló•

rövidnadrág•

tornacipő - cipőfűző ne legyen 
műszálas 

•

váltó zokni•

kis törülköző•

lányoknak + hajgumi•

Testnevelés: 

5 db HB-s ceruza•

radír•

piros ceruza•

zöld ceruza•

kék ceruza•

12 db-os színesceruza•

kis méretű vonalzó•

Tolltartó: 

Bálint Ágnes – Frakk, a 
macskák réme

•

Kötelező olvasmány: 

Váltócipő, nem papucs!

100 db-os 
papírzsebkendőt

•

ruhaszalvétát a 
tízóraizáshoz

•

kis törölközőt a 
kézmosáshoz. 

•

Év elején továbbra is 
kérnénk 

A benti szekrényben úgy 
mint 1. évben a 
napköziseknek legyen egy 
esőköpeny.

osztály3. Az első tanítási napra kérem 
hozni:

1 db üzenő füzet

tolltartó (grafitok, piros, kék, zöld 
színes, kis vonalzó, hegyező, toll, 
hegyező tokos, radír, 12 db-os 
színesceruza készlet)

üres órarend

1csomag írólap

tisztasági csomag (ruhaszalvéta 
vagy konyharuha, kiskanál, 
műanyagpohár, 50 db zsebkendő)

50 db műszaki rajzlap 
(vastagabb lehetőleg)

•

1 cs színes papír A4-es méretű 
(lehet otthon válogatni össze a 
színeket)

•

2 db gyűjtőmappa (füles)•
normál méretű cipős doboz, 
vagy műanyag doboz!!! (a 
szekrényben 28 dobozt kell 
tárolni, ez nem kevés, kérem ne 
hozzanak nagy méretű 

•

Rajz, technika
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műanyagpohár, 50 db zsebkendő)

váltócipő

tankönyvek, amiket megkaptak a 
tankönyvosztáson

5 db 3. osztályos vonalas 
füzet 12-32

•

Magyar nyelvtan

1 db lefűzős mappa•

(nyelvtan, írás, fogalmazás, 
dolgozat, +1)

3 db 3. osztályos vonalas 
füzet 12-32

•

Magyar irodalom

1 db A4-es simalapú füzet •
1 db lefűzős mappa•

(olvasás, olvasónapló, +1)

2.db A4-es négyzetrácsos 
(87-32) 

•

1 db lefűzős mappa•

Matematika

1 db A4-es simalapú füzet•

Környezetismeret

1 db 3. osztályos vonalas 
füzet  12-32

•

Erkölcstan 

1 db vonalas füzet•
1 db szótárfüzet•
1 db ragasztó•
1 db olló•

Angol nyelv:

hozzanak nagy méretű 
dobozokat – a mappákat nem 
abban tároljuk)
12 gombos vízfesték, 12 db-os 
zsírkréta, 12 db-os filctoll, 

•

natúr színű gyurma•
vékony fekete alkoholos filctoll•
3 db ecset (4,6,10-es)•
ecsetes tál, törlőrongy•
2 db ragasztó nagy méretű stift•
olló•

6 db-os tempera

Nézzék át az előző évi eszközöket, 
mert lehet, hogy csak meg kell kicsit 
őket tisztítgatni. Csak a hiányzó 
dolgokat pótolják!

fehér póló, rövid nadrág 
(továbbra sem focimez), váltó 
zokni, tornacipő

•

Testnevelés

osztály4.
1 db vonalas füzet•
1 db szótárfüzet (a régit 
folytatjuk!)

•

1 db mappa/iratgyűjtő•

Angol nyelv:

Olvasás: 2 db•

Nyelvtan: 2 db•

Fogalmazás: 1db•

Etika/Hittan: 1db•

Üzenőfüzet 1 db•

Írásfüzet: 21-32

2 db A/4-es négyzetrácsos füzet•

Matematika: 87/32

Lehetőleg olyat vásároljanak, 
amelyikben van margó, különben 
végig kell margózni a füzetet.

1 db A/4-es simalapú füzet •

Környezetismeret:

A tavalyi füzetet folytatjuk.•

Hangjegyfüzet:

2 csomag írólap•

30 db famentes (műszaki) 
rajzlap

•

2 db mappa (papír)•

Normál méretű 
cipősdobozban: olló, 
ragasztó - stift, natúr színű 
gyurma, zsírkréta, filctoll, 1 
db közepes vastagságú 
alkoholos fekete filctoll 
vízfesték, 6 db-os tempera, 
ecset (vastag, vékony), vizes 
edény, rongy     

•

Rajz – technika:

Természetesen lehet használni az 
előző év felszerelését!

Fehér póló•

Rövidnadrág•

Hideg idő esetén tréningruha•

Tornacipő•

Váltó zokni•

Testnevelés:

5db HB-s grafitceruza•

Radír•

toll •

zöld és kék ceruza•

12 színű színes ceruza•

kis méretű vonalzó•

Tolltartó:

Az év folyamán szükség lesz 
még körzőre és derékszögű 
vonalzóra is.

Órarend

Váltócipő

Ruhaszalvéta vagy 
konyharuha

•

2 cs. papírzsebkendő•

Kiskanál•

Tisztasági csomag:

Kötelező olvasmány:

Bálint Ágnes: Szeleburdi 
család

osztály5. 1 db a/4-es vonalas történelem•
1 db a/4-es vonalas erkölcstan•

Természetismeret: 1 db vonalas 
füzet, Atlasz

Informatika: vonalas füzet
Ének-zene: 1 db nagy méretű 
hangjegyfüzet

1 db vonalas füzet•
1 db szótárfüzet (a régit 
folytatjuk!)

•

1 db mappa/iratgyűjtő•

Angol nyelv:
2 db A/4-es négyzetrácsos 
füzet

•

1db A/4-es simalapú füzet•
hosszú és derékszögű vonalzó•
szögmérő•
körző•

Matematika: Technika: 1 db sima füzet 
(vonalazás nélküli)

Testnevelés: 
Fehér, vagy Széchenyis póló
Sötét sportnadrág
Sportzokni
Edzőcipő
Hideg idő esetén tréningruha

A/4-es műszaki 
rajzlap 
(vastagabb) 30 
db

•

A/4-es 
félfamentes 
rajzlap 10 db

•

1 cs. írólap•
12 színű 
vízfesték

•

6 színű 
tempera

•

4-12 ecsetek 
(min.2 db)

•

Vizesedény•
Nedvszívó 
törlőrongy 

•

Olló•
Ragasztók•
Zsírkréta 
(maradék is jó)

•

2 db fekete •

Rajz:
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2 db fekete 
tűfilc!!!

•

Színes filctollak•
Színes ceruzák•
2 v.3 B-s 
grafitceruza

•

Színes papírok 
(maradék 
csomag is jó)

•

A/4-es rajztábla 
(jó a régi)

•

6. osztály Történelem: Az előző évben 
megkezdett füzet folytatása, ha 
betelt akkor 1 db a/4-es vonalas 

•

Erkölcstan: Az előző évben 
megkezdett füzet folytatása ha 
betelet akkor  1 db a/4-es 
vonalas 

•

Természetismeret: A tavalyi 
füzet folytatása, ha betelt, akkor 
1 db vonalas füzet. Atlasz.

Informatika: előző évi füzet 
folytatása.
Ének-zene: 1 db nagy méretű 
hangjegyfüzet

1 db vonalas füzet•
1 db szótárfüzet (a régit 
folytatjuk!)

•

1 db mappa/iratgyűjtő•

Angol nyelv:
2 db A/4-es négyzetrácsos•
füzet

1 db A/5-ös négyzetrácsos 
füzet (bent maradó lesz)

•

1db A/4-es simalapú füzet•
hosszú és derékszögű vonalzó•
Szögmérő•
Körző•
1 csomag írólap•
Színes ceruzák•

Matematika: Technika: a tavalyi füzetet 
folytatjuk.

Testnevelés:
Fehér vagy Széchenyis póló
Sötét sportnadrág
Sportzokni
Edzőcipő
Hideg idő esetén tréningruha

A/4-es műszaki 
rajzlap 
(vastagabb) 30 
db

•

A/4-es 
félfamentes 
rajzlap 10 db

•

1 cs. írólap•
12 színű 
vízfesték

•

6 színű 
tempera

•

4-12 ecsetek 
(min.2 db)

•

Vizesedény•
Nedvszívó 
törlőrongy 

•

Olló•
Ragasztók•
Zsírkréta 
(maradék is jó)

•

2 db fekete 
tűfilc!!!

•

Színes filctollak•
Színes ceruzák•
2 v.3 B-s 
grafitceruza

•

Színes papírok 
(maradék 
csomag is jó)

•

A/4-es rajztábla 
(jó a régi)

•

Rajz:

osztály7.
Történelem: Az előző évben 
megkezdett füzet folytatása, ha 
betelt akkor 1 db a/4-es vonalas 

•

Erkölcstan: Az előző évben 
megkezdett füzet folytatása ha 
betelet akkor  1 db a/4-es 
vonalas 

•

Kémia: 1 db A/4-es 
négyzetrácsos füzet
Biológia: 1db A/4 -es vonalas 
füzet
Informatika: előző évi füzet 
folytatása
Ének-zene: 1 db nagy méretű 
hangjegyfüzet

1 db vonalas füzet•
1 db szótárfüzet (a régit 
folytatjuk!)

•

1 db mappa/iratgyűjtő•

Angol nyelv:
2 db A/4-es négyzetrácsos•
füzet

1 db A/5-ös négyzetrácsos 
füzet (bent maradó lesz)

•

1db A/4-es simalapú füzet•
hosszú és derékszögű vonalzó•
Szögmérő•
Körző•
1 csomag írólap•
Színes ceruzák•

Matematika: Technika: a tavalyi füzetet 
folytatjuk.

Testnevelés:
Fehér vagy Széchenyis póló
Sötét sportnadrág
Sportzokni
Edzőcipő
Hideg idő esetén tréningruha

A/4-es műszaki 
rajzlap 
(vastagabb) 30 
db

•

A/4-es 
félfamentes 
rajzlap 10 db

•

1 cs. írólap•
12 színű 
vízfesték

•

6 színű 
tempera

•

4-12 ecsetek 
(min.2 db)

•

Vizesedény•
Nedvszívó 
törlőrongy 

•

Olló•
Ragasztók•
Zsírkréta 
(maradék is jó)

•

2 db fekete 
tűfilc!!!

•

Színes filctollak•
Színes ceruzák•
2 v.3 B-s 
grafitceruza

•

Színes papírok 
(maradék 
csomag is jó)

•

A/4-es rajztábla 
(jó a régi)

•

Rajz:

osztály8.
Történelem: Az előző évben 
megkezdett füzet folytatása, ha 
betelt akkor 1 db a/4-es vonalas 

•

Erkölcstan: Az előző évben 
megkezdett füzet folytatása ha 
betelet akkor  1 db a/4-es 
vonalas 

•

Kémia, biológia, informatika: az 
előző évi füzet folytatása. Új 
füzet kezdése esetén A/4-es 

1 db vonalas füzet•
1 db szótárfüzet (a régit 
folytatjuk!)

•

1 db mappa/iratgyűjtő•

Angol nyelv:
2 db A/4-es négyzetrácsos•
füzet

1 db A/5-ös négyzetrácsos 
füzet (bent maradó lesz)

•

1db A/4-es simalapú füzet•
hosszú és derékszögű vonalzó•
Szögmérő•
Körző•
1 csomag írólap•
Színes ceruzák•

Matematika: Testnevelés:
Fehér vagy Széchenyis póló
Sötét sportnadrág
Sportzokni
Edzőcipő
Hideg idő esetén tréningruha

A/4-es műszaki 
rajzlap 
(vastagabb) 30 
db

•

A/4-es 
félfamentes 
rajzlap 10 db

•

1 cs. írólap•
12 színű 
vízfesték

•

6 színű •

Rajz:
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füzet kezdése esetén A/4-es 
méretű vonalas füzet biológiára 
és A/4-es méretű négyzetrácsos 
füzet kémiára.
Ének-zene: 1 db nagy méretű 
hangjegyfüzet

6 színű 
tempera

•

4-12 ecsetek 
(min.2 db)

•

Vizesedény•
Nedvszívó 
törlőrongy 

•

Olló•
Ragasztók•
Zsírkréta 
(maradék is jó)

•

2 db fekete 
tűfilc!!!

•

Színes filctollak•
Színes ceruzák•
2 v.3 B-s 
grafitceruza

•

Színes papírok 
(maradék 
csomag is jó)

•

A/4-es rajztábla 
(jó a régi)

•
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