
 

 

Tanszerjegyzék a 2018/2019-es tanévre 

1. évfolyam 
 

Füzetek tanórákra 

Olvasás és írás, hittan/etika   14-32 vonalas füzet  3 db  

Környezetismeret    20-32 sima füzet  1db 

Matematika     27-32 négyzethálós füzet 2 db 

Üzenőfüzet      20-32 sima füzet  2 db 

Ének-zene     6-16 kottafüzet   1db 

„Kincses”- füzet, rajzolós füzet   80-32 nagyalakú sima füzet 2 db 

(A legegyszerűbb, hagyományos füzetet javasoljuk, mert minőségben sokkal jobb, könnyebben 

radírozható, tartósabb, szabályos vonalazású!) 

 

Írószerek tolltartóba 

Jó minőségű 2B-s grafitceruza 2 db 

HB-s grafitceruza 2 db (nem radíros végű, nem rotring, nem töltőceruza) 

Vastag postairon (kék-piros) 2 db 

Vékony piros-kék színes 2 db 

Puha radír (fehér) 2 db 

Színes ceruza (vékony) 12 db-os 

Kis vonalzó a tolltartóba 

 

Egyéb felszerelések tanórákra    

A/4- es gyurmatábla 1 db     Számolópálca 1 csomag 

Téglalap alakú keret nélküli tükör 1 db    Dobókocka 2 db 

A/4-es színes lapok (téglalap és négyzet alakú) 1-1 csomag Vízfesték 12 db-os (magyar) 

Számolókorong 1 doboz      A/4-es gumis mappa 2 db  

Zsírkréta (vastagabb) 6 db-os     Gyurma (natúr fehér) ½ kg  

Filctoll (vékony) 6 db-os     A/3 famentes rajzlap 30 db 

Háztartási csomagolópapír 1 csomag     A/4 famentes rajzlap 20 db  

Írólap (20-50) 2 csomag (napköziseknek 3 csomag)  Hurkapálca 1 csomag (10 db) Olló 

(közepes nagyságú, hegyes, jó minőségű fém olló)  A/4 félfamentes rajzlap 10 db 

Pritt stift (nagy) és Technokol ragasztó 1-1 db   A/4-es irattartó papucs 1 db  

Ecset (vastag és vékony 10-es, 6/8-as és 3/4-es) 1-1-1 db  Törlőruha festéshez (szivacskendő)

 Ecsetes tálnak közepes 1 db (margarinos doboz)   Festős póló (nagyobb méretű, bő, 

hosszabb) 

 

Szükséges még 

Tízóraihoz, uzsonnához: 1 db műanyag pohár, kiskanál  

Textil tornazsákba: tornacipő, 1 fehér váltózokni, fehér póló, rövidnadrág vagy tornadressz/cicanadrág, kis 

törülköző 

Ülőpárna  

Szellős váltócipő (szandál vagy vászoncipő – nem papucs !!!) 

 

Egyéni igény alapján 

A/5 füzetbox 

A/5 füzetlap alátét 

hegyező 

Legyenek szívesek minden iskolai felszerelésre jól láthatóan írják rá a gyermek nevét, még a 

ceruzákra is (alkoholos filccel, vignettával, véséssel jelölhető a név, monogram). A tankönyvekre, 

füzetekre csak átlátszó nejlon borítót kérünk, de minden legyen védve! 
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2. évfolyam 

 
Füzetek 

5 db 16-32-es vonalas füzet    

2 db  80-32-es sima füzet hittanos/etikás, üzenőnek)  

kincsesnek nagy méretű spirálos sima 

2 db matematika füzet 

1 db ének füzet 

 

 

Írószerek 

4 -5 db jó minőségű grafitceruza (HB,B),hegyező 

12 színű színes ceruza a tolltartóba 

puha radír  

vékony postairon (kék-piros)  

kis vonalzó (aláhúzásra) 

32 cm-es vonalzó (mérésre) 

 

 

Egyéb felszerelések tanórákra 

2 db tetszőleges színű karton (mindkét oldala színes) 

2 csomag Origami színes papír (mindkét oldala színes, négyzet alakú és téglalap alakú) 

1 db ecsettál (margarinos doboz, nem az írószerben kapható kis méret) 

Ecsetek, zsírkréta, filctoll 

Jó minőségű olló, írólap 

Vízfesték, tempera, 50 db rajzlap, papírragasztó stift (2 db) 

2 db gumis mappa  

 

Szükséges még 

1 db kiskanál 

1 db pohár 

testneveléshez bármilyen rövidnadrág, póló 

váltózokni és tornacipő  

váltócipő a tanterembe 

étkezéshez alátét (textil, vagy műanyag) 

 

 

Ami tavalyi, de még jó állapotú, azt nem kell beszerezni, hozhatják azt 2. osztályban is. 

Kérjük, hogy minden iskolai felszerelésre jól láthatóan írják rá a gyermek nevét! 
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3. évfolyam 
 
Füzetek 
7 db  12-32 vonalas füzet  (2olvasás, 2nyelvtan, 1fogalmazás, 1olvasónapló, 1hittan/erkölcstan) 
3db négyzetrácsos kisfüzet (matematika) 
1db sima kisfüzet (körny. ism.) 
1 db bármilyen füzet (üzenő füzetnek) 
2 db nagyalakú sima füzet (napközis+kincses) 
(+leckefüzet ajánlott) 

Írószerek a tolltartóba 
jó minőségű grafit ceruza (2 db) 
színes ceruza (12 színű)  
radír, hegyező 
kisvonalzó  
 

Egyéb felszerelések tanórákra 
2 csomag A/4-es méretű színes papír  
2 csomag négyzet alakú színes papír 
rajzlap A/4-es 20db műszaki, 20db félfamentes 
rajzlap A/3-as 10 db műszaki, 10db félfamentes 
2 db színes (bármilyen színű) karton 
1 ív fekete fotókarton 
hurkapálca 1 csomag (10 db) 
boríték kisméretű 10 db 
boríték A/5-ös 5 db 
írólap 2 csomag 
háztartási csomagolópapír 1 csomag 
A/4-es gumis mappa: 1db (jó a régi is – fénymásolatokhoz) 
1db hosszú (30cm), és 1db derékszögű volnalzó 
 
Rajzos doboz tartalma: 
vízfesték 12 db-os 
zsírkréta 6 db-os  
filctoll 6 db-os 
olló (közepes nagyságú, hegyes, jó minőségű fémolló)  
PRITT ragasztó stift nagyméretű 2 db  
Technocol ragasztó 1db 
ecset (vastag és vékony) 
törlőruha, ecsetes tál, festős póló festéshez 
újságpapír az asztal letakarásához 
Szükséges még 
Tornazsákba: tornacipő, 1 fehér váltó zokni, fehér póló, rövidnadrág vagy tornadressz/cicanadrág, 
kis törülköző 
ülőpárna  
szellős váltócipő (szandál vagy vászoncipő – nem papucs ) 
 
Ami tavalyi, de még jó állapotú, azt nem kell beszerezni, hozhatják azt 3. osztályban is. 

Legyenek szívesek minden iskolai felszerelésre jól láthatóan írják rá a gyermek nevét, még a 
ceruzákra is (alkoholos filccel, vignettával, véséssel jelölhető a név, monogram). A 

tankönyvekre, füzetekre csak átlátszó nejlon borítót kérünk, de minden legyen védve! 
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4. évfolyam 

 

Füzetek 

Magyar nyelv és irodalom  21-32 / 5 db  

Matematika    27-32 / 2 db    

Sima füzet     20-32 / 1 db  

(A hagyományos füzet minőségben sokkal jobb, könnyebben radírozható, tartósabb, szabályos 

vonalazású!) 

Idegen nyelv (angol) 

21-32     1 db (röpdolgozat füzet) 

31-32     1 db (szótár füzet) 

81-32     1 db (témazáró füzet) -  5 évig elég 

vonalas spirál   (nagy)   1 db (órai füzet) - több évig elég lehet 

(Érdemes a témazáró és a vonalas spirál füzetnek jobb minőségű, strapabíró füzetnek lennie.) 

 

Írószerek  

jó minőségű HB-s vagy H-s grafitceruza  

kék, zöld, piros toll  

vékony piros-kék színes 1 db 

puha radír  

színes ceruza (vékony) 12 db-os 

filctoll 

kis vonalzó a tolltartóba 

 

Egyéb felszerelések tanórákra         

A/4-es gumis mappa 

hegyező 

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó, két különböző háromszög vonalzó 

körző  

ragasztó: 1 db technokol, 1 db stift (Pritt) 

rajzlap A/4-es 20 db 

olló 

1 db bármilyen színű kétoldalas karton 

10 db bármilyen színű fénymásolópapír 

tornazsákba: tornacipő, fehér zokni, fehér póló, rövidnadrág 

         

Szükséges még 

papírzsebkendő  

papírszalvéta  

étkezési alátét 

műanyag pohár 

kis fém vagy műanyag kanál az uzsonnás dobozba 

váltócipő (szandál vagy vászoncipő, lehetőleg - ne papucs legyen, mert balesetveszélyes!) 

Kötelező olvasmány: Erich Kästner: A két Lotti (lányok), Emil és a detektívek (fiúk). 

 

Ami tavalyi, de még jó állapotú, azt nem kell beszerezni, hozhatják azt 4. osztályban is.  
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5. évfolyam 

 

Füzetek 

Magyar nyelv és irodalom 21-32 

81-32 

4 db 

1 db 

Idegen nyelv (angol) 

*Az előző évi füzetek 

folytathatók. 

** Tavalyit kell hozni. 

21-32* 

31-32* 

81-32** 

vonalas spirál* 

1 db (röpdolgozat füzet) 

1 db (szótár füzet) 

1 db (témazáró füzet) 

1 db (órai füzet) 

Történelem 21-32 

81-32 

1 db (dolgozat) 

1 db (órai füzet) 

Matematika 27-32 

80-32 

87-32  

1 db 

1 db 

1 db 

Természetismeret 21-32 1 db 

Rajz B/5-32 spirál vázlat 1 db 

Technika 21-32 + 5 db rajzlap 1 db 

Informatika négyzetrácsos spirál (nagy) 1 db (órai füzet) 

Hon- és népismeret 21-32 1 db 

Hit- és erkölcstan 21-32 1 db 

Osztályfőnöki 21-32 1 db 

Testnevelés: fehér póló, sötét rövidnadrág, 

tornacipő 

Írólap 4 csomag 

Grafitceruza H,B 2-2 db 2B 1 db, 3B 1db 

Golyóstoll (kék, zöld, piros) 

Színes ceruza 12-es 

Filctoll 12-es 

Egyenes vonalzó 1 db 

Háromszög vonalzó 30-60 fokos 1 db 

Háromszög vonalzó 45 fokos 1 db 

Körző 

Szögmérő (papír) 

Sorvezető 

Famentes rajzlap 10 db  

Félfamentes rajzlap 40 db, A/3 famentes 

Vízfesték (akvarell) 6-os 

Tempera 12 db-os + 1 tubus fehér tempera 

Ecset 4-es, 10-es 1-1 db  

Olló (balkezeseknek balkezes) 

Stift ragasztó + folyékony ragasztó 

Cellux 

Radír 

Színespapír csomag (mindkét oldalán színes) 

Pasztellkréta: olajpasztell, porpasztell 1-1  

Vázlatfüzet  

Hegyező 

1 csomag hurkapálca 

1 tustinta 

Kötelező olvasmányok:  

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  
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6. évfolyam 
  

Füzetek 

Történelem 81-32 1 db 

Magyar nyelv és irodalom 21-32 2 db 

Matematika 87-32  1 db 

Idegen nyelv (angol) 

*Az előző évi füzetek 

folytathatók. 

** Tavalyit kell hozni. 

21-32* 

31-32* 

81-32** 

vonalas spirál* 

1 db (röpdolgozat füzet) 

1 db (szótár füzet) 

1 db (témazáró füzet) 

1 db (órai füzet) 

Informatika  

*Az előző évi füzet folytatható. 

négyzetrácsos spirál (nagy)* 1 db (órai füzet) 

Természetismeret 21-32 1 db 

Hit- és erkölcstan 21-32 1 db 

Technika 21-32 1 db 

Testnevelés: fehér póló, sötét rövidnadrág, 

tornacipő 

Írólap 1 csomag 

Grafitceruza HB, B 2-2 db 2B 1 db, 3B 1 db 

Golyóstoll (kék , zöld, piros) 

Színes ceruza 12-es 

Filctoll 12-es 

Egyenes vonalzó 1db 

Háromszög vonalzó 30-60 fokos 1 db 

Háromszög vonalzó 45 fokos 1 db 

Körző 1db 

Szögmérő  1 db 

Famentes rajzlap 10 db  

Félfamentes rajzlap 30 db, A3-as famentes 

Vízfesték (akvarell) 12-es 

Tempera 12-es + 1 tubus fehér tempera 

Ecset 4-es, 6-os, 10-es 1-1 db 

Olló 

Stift ragasztó + folyékony ragasztó 

Cellux 

Radír 

Hegyező 

Zsebszámológép 

Pasztellkréta 

Színespapír – csomag (mindkét oldalán 

színes) 

Kötelező olvasmányok:  

Gárdonyi: Egri csillagok 

Angol középhaladó és haladó csoportos 

tanulóknak: Kirsi, Haavisto; Bajnóczi 

Beatrix: Kérdések és válaszok angol nyelvből 

(Maxim Kiadó, 2011 - MX-101, ISBN: 

9638613059) 
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7. évfolyam 

 
Füzetek 

Magyar nyelv és irodalom 81-32 4 db 

Idegen nyelv (angol) 

*Az előző évi füzetek 

folytathatók. 

** Tavalyit kell hozni. 

21-32* 

31-32* 

81-32** 

vonalas spirál* 

1 db (röpdolgozat füzet) 

1 db (szótár füzet) 

1 db (témazáró füzet) 

1 db (órai füzet) 

Történelem 81-32 1 db 

Matematika 80-32 

87-32 

1 db 

2-3 db 

Fizika 27-32 

négyzetrácsos spirál 

1 db 

1 db 

Kémia négyzetrácsos spirál 1 db 

Földrajz 21-32 1 db 

Hit- és erkölcstan 21-32 1 db 

Informatika  

*Az előző évi füzet folytatható. 

négyzetrácsos spirál (nagy)* 1 db (órai füzet) 

Technika 21-32 + 5 db rajzlap 1 db 

Biológia 21-32 1 db 

Osztályfőnöki 21-32 1 db 

Testnevelés: fehér póló, sötét rövidnadrág, 

tornacipő 

Írólap 3 csomag 

Grafitceruza HB, B 2-2 db 2B 1 db, 3B 1db 

Golyóstoll (kék, zöld, piros) 

Színes ceruza 12-es 

Filctoll 12-es 

Egyenes vonalzó 1db 

Háromszög vonalzó 30-60 fokos 1 db 

Háromszög vonalzó 45 fokos 1 db 

Körző 

Szögmérő (papír) 

Sorvezető 

Famentes rajzlap 10 db  

Számológép 

Félfamentes rajzlap 30 db, A3-as famentes  

Pasztellkréta 12-es 

Tempera 12-es 

Ecset 4-es, 6-os, 10-es 1-1 db 

Olló 

Stift ragasztó 

Cellux 

Radír 

Hegyező 

Kötelező olvasmány:  

Mikszáth: Szent Péter esernyője (februárra) 

Angol haladó csoportos tanulóknak: Kirsi, 

Haavisto; Bajnóczi Beatrix: Kérdések és 

válaszok angol nyelvből (Maxim Kiadó, 2011 

- MX-101, ISBN: 9638613059) 
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8. évfolyam 

 
Füzetek 

Magyar nyelv és irodalom 21-32 4 db 

Idegen nyelv (angol) 

*Az előző évi füzetek 

folytathatók. 

** Tavalyit kell hozni. 

21-32* 

31-32* 

81-32** 

vonalas spirál* 

1 db (röpdolgozat füzet) 

1 db (szótár füzet) 

1 db (témazáró füzet) 

1 db (órai füzet) 

Történelem 21-32 1 db 

Matematika 80-32 

87-32 

1 db 

2 db 

Fizika négyzetrácsos spirál 1 db 

Kémia négyzetrácsos spirál 1 db 

Földrajz 21-32 1 db 

Informatika  

*Az előző évi füzet folytatható. 

négyzetrácsos spirál (nagy)* 1 db (órai füzet) 

Biológia 20-32 1 db 

Hit- és erkölcstan 21-32 1 db 

 

Testnevelés: fehér póló, sötét rövidnadrág, 

tornacipő 

Írólap 4 csomag 

Grafitceruza HB, B 2-2 db, 2B 1 db, 3B 1 db, 

4B 1 db 

Golyóstoll (kék, zöld, piros) 

Színes ceruza 12-es 

Filctoll 12-es 

Egyenes vonalzó 30 cm-es 1db 

Háromszög vonalzó 30-60 fokos 1 db 

Háromszög vonalzó 45 fokos 1 db 

Körző  

Szögmérő (papír) 

Sorvezető  

Famentes rajzlap 10 db  

Félfamentes rajzlap 40 db  

Tempera 12-es 

Ecset 4-es, 10-es 1-1 db 

Olló 

Stift ragasztó 

Cellux 

Radír 

Hegyező 

Zsebszámológép: 

négyzetgyökvonásra alkalmas √ 

Kötelező olvasmány:  

Szabó Magda: Abigél 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

Angol haladó csoportos tanulóknak: Kirsi, 

Haavisto; Bajnóczi Beatrix: Kérdések és 

válaszok angol nyelvből (Maxim Kiadó, 2011 

- MX-101, ISBN: 9638613059)  


