
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 
  

A tanszerlistáinkat frissítettük (2022. június 29.) 
Tartalmas nyarat kívánunk és vidám felkészülést a következő tanévre! 

 
 

  

ALSÓ TAGOZAT 

Eszközlista 1.a osztály 2022/2023. tanév 
 Füzetek: 

4 db (14/32-es) vonalas füzet  

2 db négyzetrácsos füzet (27-32-es) 

2 sima füzet 

1 hangjegyfüzet (A/5-ös méret) 

Tolltartóba: 

3 db HB-s ceruza (radír nélküli) 

12 db-os színes + 1 piros, kék és zöld színes  

1 db postairón  

1 db 15 cm-es vonalzó 

Egyéb felszerelés: 

1 doboz korong 

1 csomag színes pálcika (gumival összefogva) 

számkártyák (összevágva, gumival összefogva) 

1 db álló irattartó (ebbe kerül a rajz -és technikaórához a felszerelés) 

1 db irattartó mappa  

50 db famentes, hófehér rajzlap 

100 db-os színes fénymásoló A/4-es papír 

1-1 db A/4-es kék, zöld, piros, barna, fekete, sárga fotókarton 

6 színű tempera + 1 fehér 

12 színű vízfesték 

3 db (2-es, 6-os, 10-es méretű) ecset 

1 vizes tálka 



1 nagy stiftes ragasztó 

1 doboz gyurma 

1 doboz zsírkréta  

2 cs. írólap 

Tisztasági felszerelés: 

1 műanyag pohár 

1 törülköző 

2 db 100-as papír zsebkendő 

2 guriga wc papír 

2 cs. szalvéta 

1 pumpás folyékony szappan 

Tornafelszerelés: 

1 tornazsák 

1 pár tornacipő 

Lányoknak kék vagy fekete tornadressz vagy kisnadrág    

Fiúknak kék vagy fekete tornanadrág 

 

Jó készülődést kívánok! Csilla néni 

 

  

Eszközlista 1.b osztály 2022/2023. tanév 
 Füzetek: 

- 4 db írás füzet (száma:14-32, olvasás, írás, angol, üzenő, kérem, hogy legyen margója) 

- 2 db négyzetrácsos füzet 

- 3 db sima füzet A/5 méretű (hittan, angol, rajzfüzet) 

- 1 db hangjegyfüzet 

 

Tolltartóba: 

- 3 db HB-s grafit ceruza 

- 12 db-os színes ceruza 

- 1 db piros, 1 db kék, 1 db zöld színes ceruza 

- 2 db postairón (vastag) 



- 1 db 15 cm-es műanyag vonalzó (nem hajlítható) 

- hegyező 

 

Matematika zacskóba (a zacskót év elején adom) 

- 1 doboz korong 

- 1 csomag számolópálca  

- 1 csomag számkártya (kivágva) 

- 1 db műanyag óralap 

- 2 db dobókocka 

 

Rajz és technika órák kellékei: 

- 2 db rajzlaptartó mappa (fénymásolatoknak/fontos papíroknak a táskába, rajzoknak) 

- 50 db rajzlap  

- 2 csomag írólap 

- 100 db-os, mindkét oldalán színes fénymásolópapír A/4-es méretben 

- 1-1 db mindkét oldalán színes fotókarton (piros, kék, zöld, citromsárga, narancssárga, rózsaszín, lila, 
barna, fekete színben, A/4 méretben) 

- 1 csomag színes papír A/4-es méretben 

- 1 db 30 cm-es vonalzó (nem hajlítható) 

 

- 1 db álló irattartó benne:   

- 6 színű temperafesték + 1 fehér tempera 

- 12 színű vízfesték 

- 1 műanyag festőpaletta tálca 

- 3 db ecset (2-es, 6-os, 10-es méretű) 

- 1 db ecsetes tál 

- ecsettörlő rongy  

- 12 színű zsírkréta 

- 1 db éles és hegyes olló  

- 1 db stiftes ragasztó 

- 1 doboz gyurma 

 

Tisztasági csomag  

-1 műanyag ivópohár 

- 1 műanyag kiskanál 

- 1 kisméretű törölköző 

 

Beadandó tisztasági csomag: 

- 1 pumpás folyékony szappan 



- 2 guriga WC papír 

- 2 csomag 100-as papírzsebkendő 

- 1 csomag szalvéta  

 

Tornafelszerelés  

Fiúknak: tornacipő, fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni 

Lányoknak: tornacipő, fehér póló, sötét nadrág / tornadressz, fehér zokni  

 

Köpeny (augusztus végén megvásárolható az iskolában) 
  

Váltócipő  

 

Ünneplő ruha: 

- fehér, galléros ing / blúz 

- fekete alkalmi nadrág / szoknya  

- ünneplő cipő 

 

Kérem, hogy a tankönyveket és a füzeteket átlátszó nylon borítóba csomagolják be! Minden 
taneszközre, tornafelszerelésre, váltócipőbe és köpenyre kerüljön rá a gyermek neve! 

 

Kellemes nyarat kívánok! 

Kati néni 

 

Eszközlista 2.a osztály 2022/2023. tanév   
    Füzetek: 

- 4 db írás füzet (száma:16-32) - olvasás/írás, nyelvtan, hittan,  üzenőfüzet 

- 1 db négyzetrácsos matematika füzet  

- 1 db sima füzet A/5 méretű - rajzfüzetnek 

- 1 db hangjegyfüzet (folytatható az 1. osztályos is) 

- 1 db A/4 -es vonalas német füzet 

1 db A/4 -es sima német honismeret füzet 

  

Tolltartóba: 

- 4 db HB-s grafit ceruza 

- 12 db-os színes ceruza 



- 1 db piros, 1 db kék, 1 db zöld színes ceruza 

- 2 db postairon 

- 1 db 15 cm-es műanyag vonalzó (nem hajlítható) 

- hegyező 

- radír  

Matematika dobozba  

- 1 doboz korong 

- 1 csomag számolópálca (összegumizva) 

- 1 db műanyag óralap 

- 1 db kétoldalú tükör 

- 2 db dobókocka 

- 1db papír mérőszalag (100 cm) 

Rajz és technika órák kellékei: 

- 3 db rajzlaptartó mappa (dolgozatoknak, fénymásolatoknak, rajzoknak/ az 1. osztályos is 

jó) 

- 50 db DIPA rajzlap (a végén nem összeragasztott) 

- 2 csomag írólap 

- 1 db rajztábla 

    - 1 db álló irattartó benne:  

 - 6 színű temperafesték + 1 fehér tempera 

- 12 színű vízfesték 

- 1 műanyag festőpaletta tálca 

- 3 db ecset (2-es, 6-os, 10-es méretű) 

- 1 db ecsetes tál (konzerves doboz) 

- ecsettörlő rongy (jó nedvszívó) 

- 12 színű zsírkréta 

- 1 db éles és hegyes olló (balkezeseknek balkezes olló) 

- 1 kicsi szivacs 

- 2 db nagyobb kiszerelésű ragasztó (folyékony, kék színű TECHNOKOL és stiftes       

PRITT ragasztó) 

- 1 doboz gyurma 



- 2-2 db mindkét oldalán színes fotókarton (piros, sötétkék, világoskék, zöld, citromsárga,              

narancssárga, rózsaszín, lila, barna, fekete színben, A/4 méretben)  

- 1 db 30 cm-es vonalzó (nem hajlítható) 

Tisztasági csomag (felakasztható zsákban):  

-1 műanyag ivópohár 

- 1 műanyag kiskanál 

- 1 kisméretű törölköző 

- 1 textil uzsonnakendő 

- 1 fésű 

Beadandó tisztasági csomag:  

- 1 pumpás folyékony szappan 

- 2 guriga WC papír 

- 2 csomag 100-as papír zsebkendő 

- 2 csomag szalvéta (nem éttermi) 

Tornafelszerelés (felakasztható zsákban): 

Fiúknak: tornacipő, fehér (Marianumos) póló, sötét nadrág, fehér zokni 

Lányoknak: tornacipő, fekete tornanadrág, fehér (Marianumos) póló, fehér zokni  

Köpeny  

Váltócipő (ne fekete talpú és ne papucs)  

Ünneplő ruha: 

- Fehér ing/ galléros blúz 

- Nyakkendő/ sál 

- Fekete nadrág/ szoknya (nem farmernadrág) 

- Ünneplő cipő (nem sportcipő) 

 

 

Kötelező olvasmány: 

   I. félév - Berg Judit: Két kis dinó a zsírkréta korban 

   II. félév – Még alakulóban 

A kötelező olvasmányokat közösen, a tanév során fogjuk feldolgozni. 

 



Kérem a Kedves Szülőket, hogy a tankönyvekbe könyvjelzőt ragasszanak, illetve a 

tankönyveket és a füzeteket átlátszó nylon borítóba csomagolják be!  

Minden taneszközre, tornafelszerelésre, váltócipőbe és köpenyre kerüljön rá a gyermek 

neve! 

Az 1. osztályos eszközökből minden jó állapotban lévő taneszköz a második osztályban 

felhasználható. 

Köszönettel: Kriszti néni 

                                                                                                               

  

Eszközlista 2.b osztály 2022/2023. tanév 
 Füzetek: 

- 5 db írás füzet (száma:16-32) - olvasás/írás, nyelvtan, hittan, angol, üzenőfüzet 

- 2 db négyzetrácsos füzet - az 1. osztályost használjuk 

- 1 db sima füzet A/5 méretű - rajzfüzetnek 

- 1 db hangjegyfüzet A/4 méretben 

Tolltartóba: 

- 4 db HB-s grafit ceruza 

- 12 db-os színes ceruza 

- 1 db piros, 1 db kék, 1 db zöld színes ceruza 

- 2 db postairon 

- 1 db 15 cm-es műanyag vonalzó (nem hajlítható) 

- hegyező 

- radír  

Matematika dobozba (doboz mérete: h. 20 cm* sz. 15 cm* m. 10 cm a padban fogjuk 

tartani!) 

- 1 doboz korong 

- 1 csomag számolópálca (összegumizva) 

- 1 db műanyag óralap 

- 1 db kétoldalú tükör 

- 2 db dobókocka 

- 1db papír mérőszalag 

Rajz és technika órák kellékei: 

- 3 db rajzlaptartó mappa (fénymásolatoknak, rajzoknak) 



- 50 db DIPA rajzlap (a végén nem összeragasztott) 

- 2 csomag írólap 

- 1 db rajztábla 

- 1 db álló irattartó benne:  

 - 6 színű temperafesték + 1 fehér tempera 

- 12 színű vízfesték 

- 1 műanyag festőpaletta tálca 

- 3 db ecset (2-es, 6-os, 10-es méretű) 

- 1 db ecsetes tál (konzerves doboz) 

- ecsettörlő rongy (jó nedvszívó) 

- 12 színű zsírkréta 

- 1 db éles és hegyes olló (balkezeseknek balkezes olló) 

- 1 kicsi szivacs 

- 2 db nagyobb kiszerelésű ragasztó (folyékony, kék színű TECHNOKOL és stiftes       

PRITT ragasztó) 

- 1 doboz gyurma 

- 100 db-os, mindkét oldalán színes fénymásolópapír A/4-es méretben 

- 3-3 db mindkét oldalán színes fotókarton (piros, sötétkék, világoskék, zöld, citromsárga,            

narancssárga, rózsaszín, lila, barna, fekete színben, A/4 méretben)  

- 1 db 30 cm-es vonalzó (nem hajlítható) 

Tisztasági csomag (felakasztható zsákba):  

-1 műanyag ivópohár 

- 1 műanyag kiskanál 

- 1 kisméretű törölköző 

- 1 textil uzsonnakendő 

- 1 fésű 

Beadandó tisztasági csomag:  

- 1 pumpás folyékony szappan 

- 2 guriga WC papír 

- 2 csomag 100-as papír zsebkendő 

- 2 csomag szalvéta (nem éttermi) 



Tornafelszerelés (felakasztható zsákba): 

Fiúknak: tornacipő, fehér Marianumos póló, sötét nadrág, fehér zokni 

Lányoknak: tornacipő, fekete tornanadrág, fehér Marianumos póló, fehér zokni  

Köpeny  

Váltócipő (ne fekete talpú és ne papucs)  

Ünneplő ruha: 

- Fehér ing/ galléros blúz 

- Nyakkendő/ sál 

- Fekete nadrág/ szoknya (nem farmernadrág) 

- Ünneplő cipő (nem sportcipő) 

 

Kötelező olvasmány: 

   I. félév - Berg Judit: Két kis dinó a zsírkréta korban 

   II. félév - Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus kalandjai 

A kötelező olvasmányokat közösen, a tanév során fogjuk feldolgozni. 

 

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a tankönyvekbe könyvjelzőt ragasszanak, illetve a 

tankönyveket és a füzeteket átlátszó nylon borítóba csomagolják be!  

Minden taneszközre, tornafelszerelésre, váltócipőbe és köpenyre kerüljön rá a gyermek 

neve! 

A tavalyi eszközökből minden jó állapotban lévő taneszköz a második osztályban 

felhasználható. 

 

Köszönettel: Lilla néni 

  

Eszközlista 3.a osztály 2022/2023. tanév  
  

Matematika füzet (27-32) 2 db 

Írás füzet (12-32) 8 db 

Szótár füzet: 1 db 

Rajzlap: 30 db  

Műszaki rajzlap: 20 db  

Rajz mappa: jó a tavalyi 

1 cs. színes fénymásoló papír A4-es méretben (élénk színű, mindkét oldala színes) 



1 cs. A4-es méretű fotokarton (több színben) 

Technika doboz (tavalyi tartalommal) 

Matematika doboz (vonalzó, mérőszalag, tükör, műanyag óralap és hőmérő) 

1 golyóstoll 

Tornafelszerelés 

Tisztasági csomag (papír zsebkendő, WC-papír, szalvéta, folyékony szappan) 

 

Kérem, hogy mindent névvel ellátva hozzanak be a gyerekek!  

 

Kötelező olvasmányaink: 1. félévben: Berg Judit: Rumini 

                                               2. félévben: Kányádi Sándor: Világlátott egérke 

 

Ajánlott olvasmányok: Tersánszky J.Jenő: Misi Mókus kalandjai 

                                           Bodó Béla: Brumi a Balatonon 

                                           Bálint Ágnes: A repülő dívány 

                                           Békés Pál: A Félőlény  

                                           Békés Pál: Doktor Minorka Vidor nagy napja 

                                           Bosnyák Viktória : Tündérboszorkány 

                                           Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók 

                                           Csukás István: Nyár a szigeten 

                                           Fekete István: Bogáncs 

                                           G.Szabó Judit: Hárman a szekrény  tetején 

 

A gyerekek bármilyen nekik való könyvet olvashatnak, ezek csak ajánlások! 

 

Szorgalmi feladat: (Választható, de nem kötelező!) 

A nyári olvasmányokból naplót is lehet készíteni, amelyet a következő tanév elején 

értékelek. Egy 2. osztályos vonalazású írás füzetbe írják fel az író nevét, a regény 

címét, és fejezetenként (részenként) írják le a szereplőket, a helyszíneket, majd 

röviden, tömören a főbb eseményeket. A tartalom leírása után rajzolhatnak is. 

            Jó pihenést kívánok a nyárra!  

                                                                                                   Szeretettel: Marika néni 
 

  

  

  

 Eszközlista 3.b osztály 2022/2023. tanév  



 7 db vonalas füzet (12-32, 3. osztályos) 
2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 
2 db sima füzet 
1 db hangjegy füzet 
1 db leckefüzet 
 
Matematika órára kis dobozba elhelyezve: 
1 doboz korong, 1 csomag színes pálcika,                                                                             
1 műanyag óralap, 1 műanyag hőmérőlap, 
1 papír mérőszalag, 1 két oldalú tükör,  
2 db dobókocka 
 
Rajz-technika órára:  
30 db fehér rajzlap 
30 db műszaki rajzlap 
1 rajztábla 
1 erős cipős doboz vagy műanyag doboz, benne:  
1 db 6-színű tempera + 1 fehér tempera 
1 db 12-színű vízfesték 
1 műanyag festőpaletta tálca  
3 db ecset / 2-es, 4-es,10-es/ 
1 db festékes tál 
1 db jó nedvszívó képességű rongy 
1 db pici szivacs 
12 színű filctoll 
1 db 12-színű zsírkréta 
1 csomag színes gyurma 
1 éles olló (balkezeseknek balkezes olló) 
1 folyékony ragasztó – kék Technokol 
2 stiftes ragasztó – Pritt 
1 cellux, tépő 
festőpóló 
 
Tolltartóba: 
1 db 12-színű színes ceruza 
+ 1 piros, 1 kék és zöld színes 
3 db B-s grafit ceruza (töltőceruzát, rotlingot nem használunk) 
3 db 2B-s grafit ceruza 
1 piros, 1 kék, 1 zöld színes ceruza 
1 vastag piros-kék színes ceruza 
1 db radír 
1 db hegyező 
1 db 15 cm-es vonalzó 
 
1 csomag fényes, színes kivágó papír A4-es méretű, 10 színű 
2-2 db mindkét oldalán színes, A/4-es méretű karton (kék, piros, zöld, barna, fekete, citrom- 
és narancssárga) 



50 db-os fehér irodai fénymásoló papír (A/4) 
 
váltócipő, iskolaköpeny 
 
Kis tisztasági csomag: kisméretű törölköző, ivópohár (névvel ellátva), 1 kisméretű terítő 
Tisztasági csomag: 1 csomag 100-as papír zsebkendő, 2 csomag szalvéta, 2 guriga WC-papír 
                                                                        
Tornafelszerelés:  
Fiúknak: tornacipő, fehér póló, sötét tornanadrág, fehér zokni 
Lányoknak: tornacipő, fehér póló, sötét tornadressz vagy tornanadrág, fehér zokni  
 
Ünneplő ruha: fehér ing/blúz, Marianumos nyakkendő/sál, fekete szoknya/nadrág (nem 
farmer), fekete ünneplőcipő, Marianumos kitűző 
 
Kötelező olvasmányunk (melyet közösen dolgozunk fel a tanév során): 
Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő (1. félév) 

Bálint Ágnes: Szeleburdi család (2. félév) 

Kérem szépen, szerezzék be szeptemberre. 
 
Bármi, ami még jó állapotban van, felhasználható a tavalyi eszközökből. 
 
Kérem szépen, a tankönyveket átlátszó nylon borítóba csomagolják be, és minden 
taneszközre, tornafelszerelésre, váltócipőbe és köpenyre kerüljön rá a gyermek neve! 
 
Kellemes pihenést, örömteli vakációt kívánok! 
Fülöp-Pusztai Pupos Miklós of. 

  

 Eszközlista 4.a osztály 2022/2023. tanév  
 

8 db vonalas füzet (száma: 21-32 olvasás, nyelvtan, fogalmazás, környezet, német, n.honism., 
hittan,üzenő) 

1 db A4 méretű (nem spirál) négyzetrácsos füzet 

1 db szótár füzet 

1 db kotta füzet (Lehet a tavalyi.) 

2 db gumis mappa (Lehet a tavalyi.) 

40 db műszaki rajzlap 

3 cs írólap 

Rajz felszerelés (tempera, vízfesték, ecsetek, zsírkréta, tál, rongy) 

1 éles olló (tolltartóban tartani) 

2 db ragasztó (1 nagy stiftes névvel, 1 kicsi tolltartóban) 

2 db HB-s grafit ceruza ( rotring ceruza is lehet), színes ceruzák 

1 db jó minőségű radír 

1 piros, 1 kék, 1 zöld színes ceruza 



1 db 15 cm-es vonalzó (tolltartóba) 

golyóstoll (nem radírozható) 

Tisztasági csomag: törölköző, ivópohár, konyharuha(étkező szalvéta) 

Beadandó tisztasági csomag: 3 cs. 100-as papír zsebkendő, 3 cs. szalvéta 

Tornafelszerelés: 

fiúknak/lányoknak: tornacipő, fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni 

Váltócipő 

Iskolaköpeny 

Kérem, hogy a tankönyveket, füzeteket átlátszó nylon borítóba csomagolják be. Minden 
taneszközre, tornafelszerelésre, váltócipőbe, köpenyre kerüljön rá a gyermek neve. 

Kellemes pihenést, örömteli vakációt kívánunk: 

Tanítónénik 

  

  

Eszközlista 4.b osztály 2022/2023. tanév  
 

•  magyar:  4 db  A /5-ös vonalas füzet (21-32 -4.osztályos vonalazású)- nyelvtan, 

olvasás, fogalmazás,  pótfüzet ☺ 

• matek: 1db A /5-ös  négyzethálós füzet, pótfüzet ☺ 

• testnevelés: felszerelés a tavalyi évhez hasonlóan 

• ének: 1 db füzet, (új füzet) 

• angol: 1 db A /5-ös  vonalas füzet (21-32) és 1 db szótárfüzet 

• környezet: 1db  A /4-es vonalas füzet 

• hittan: 1 db  A /5-ös vonalas füzet (21-32) 

• rajz-technika: 40 db famentes -FEHÉR  A / 4-es rajzlap( NEM FÉNYMÁSOLÓ PAPÍR), jó 

olló, vékony-közepes-vastag ecset, jó minőségű 2 db stiftes ragasztó, zsírkréta, 12-es 

vízfesték,   dosszié a rajzoknak, tempera ,filctollak, cellux - tépővel, 3 különböző színű 

krepp-papír tekercs 

• 1 csomag fénymásoló papír 

• 2 csomag írólap 

• 2-3db grafit ceruza , rottring is lehet 

• egyszerű fehér radír  

• hegyező 

•  1 db golyóstoll ( kék ) 

• színes ceruzák 

• zöld, kék, piros postairon  

• fém körző-egyszerű, nem drága 

• rövid és hosszú vonalzó 

• műanyag számegyenes a mozgatható csuszkával 



• papír mérőszalag (1 m-es) 

• műanyag óra (számlap mutatókkal) 

• iskolaköpeny 

• váltó cipő 

• műanyag pohár 

• 100-as papírzsebkendő, 2db WC papír,  1 csomag szalvéta ,folyékony szappan 

• székpárna, ha van 

❖ Bármi felhasználható a tavalyi eszközökből, ami még jó állapotban van. 

❖ Amire lehet, szíveskedjenek a gyermek nevét ráírni. 

❖ Továbbra is legjobb az átlátszó borító. 

 

  

  

FELSŐ TAGOZAT 

 
 

  

Tantárgy 5. osztály 6. osztály 

magyar 

2 db A4-es vonalas füzet + 2 db A5-ös 

vonalas füzet 2 db A4-es vonalas füzet 

matematika 

2 db nagyméretű (lehet spirál is) 

négyzethálós füzet 

1 db nagyméretű sima geometria füzet 

milliméter papír 4 db 

körző, vonalzó, szögmérő 

2 db nagyméretű (lehet spirál is) négyzethálós 

füzet 

1 db nagyméretű sima geometria füzet 

körző, vonalzó, szögmérő 
 

német 

2 db vonalas füzet (nagy méretű is lehet), 

1 db szótárfüzet (előző évi is folytatható) 

A4 vonalas füzet, 1db szótárfüzet (előző évi 

is folytatható) 

angol 

1 db kisméretű vonalas füzet, 1 db 

szótárfüzet, színes ceruzák 

1 db kisméretű vonalas füzet, 1 db 

szótárfüzet, színes ceruzák 

történelem 1 db A4 vonalas füzet 1 db A4 vonalas füzet 

informatika 1 db A5 kockás füzet 1 db A5 kockás füzet 

természet. 

A/4 alakú vonalas vagy négyzetrácsos 

füzet, A/5 írólapcsomag  

A/4 alakú vonalas vagy négyzetrácsos füzet, 

A/5 írólapcsomag  

ének 1 db A/4 kottafüzet 1 db A/4 kottafüzet 



rajz 

cipősdobozba: 1db 2B-s, 1db 4H-s 

grafitceruza, 30 cm-es és derékszögű 

vonalzó, vízfesték, színesceruza, 6 színű 

tempera, ecsetestál, ecsetrongy, 

szivacsdarabka, 10-es, 2-es ecset, 

zsírkréta, 30 db félfamentes rajzlap, 10db 

famentes rajzlap, 1 db rajzlaptartó mappa, 

olló, ragasztó,1 db A/4 sima rajzfüzet, 

festőpóló 

cipősdobozba: 1db 2B-s, 1db 4H-s 

grafitceruza, 30 cm-es és derékszögű 

vonalzó, vízfesték, színesceruza, 6 színű 

tempera, ecsetestál, ecsetrongy, 

szivacsdarabka, 10-es, 2-es ecset, zsírkréta, 

30 db félfamentes rajzlap, 10db famentes 

rajzlap, 1 db rajzlaptartó mappa, olló, 

ragasztó, kisalakú, 1 db A/4 sima lapú 

rajzfüzet, festőpóló 

technika 

1 db kis alakú kockás füzet, 20 db 

famentes rajzlap, 10 db több színű A4-es 

fotókarton, 1 csomag origami 

hajtogatólap, 1 csomag hurkapálca, 1 db 

olló, 1 db folyékony (v. stiftes) ragasztó, 

1 db cellux ragasztó, 4 guriga különböző 

színű hímzőfonal, 4 db hegyes hímzőtű 

1 db kis alakú kockás füzet, 20 db famentes 

rajzlap, 10 db több színű A4-es fotókarton, 1 

csomag origami hajtogatólap, 1 csomag 

hurkapálca, 1 db olló, 1 db folyékony (v. 

stiftes) ragasztó, 1 db cellux ragasztó, 4 

guriga különböző színű hímzőfonal, 4 db 

hegyes hímzőtű 

testnevelés 

lányok: tornacipő, fehér zokni, tornaruha, 

fehér poló                        

fiúk: tornacipő, fehér zokni, tornanadrág 

(fekete, sötétkék), fehér poló, atléta  

lányok: tornacipő, fehér zokni, tornaruha, 

fehér poló,                             

fiúk: tornacipő, fehér zokni, tornanadrág 

(fekete, sötétkék), fehér poló, atléta  

hittan 1 db vonalas füzet 1 db vonalas füzet 

 

német 

honismeret 1 db vonalas A4 spirál füzet 1 db vonalas A4 spirál füzet 

  

 

 

 
  

 

 Tantárgy 

  7. osztály 8. osztály 

magyar  2 db A4-es vonalas füzet 2 db A4-es vonalas füzet 

matematika 

2 db nagy méretű kockás spirál füzet,  

1 db nagy méretű sima spirál füzet, 

 vonalzók, körző, szögmérő, színesek 

2 db kék toll, 1 db zöld toll 

2 db nagyméretű (lehet spirál is) 

négyzethálós füzet 

1 db nagyméretű sima geometria 

füzet 

körző, vonalzó, szögmérő 
 

német 

2 db vonalas füzet (nagy méretű is lehet), 1db 

szótárfüzet (előző évi is folytatható) 

A4 vonalas füzet, 1db 

szótárfüzet (előző évi is 

folytatható) 

angol 

1 db kisméretű vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, színes 

ceruzák 

1 db kisméretű vonalas füzet, 1 

db szótárfüzet, színes ceruzák 

történelem 1 db A/4vonalas füzet 1 db A/4 vonalas füzet 



informatika 1 db A/5 négyzetrácsos füzet 1 db A/5 négyzetrácsos füzet 

fizika 1 db kis alakú kockás spirál füzet 

1 db kis alakú kockás spirál 

füzet 

biológia 

A/4 alakú vonalas vagy négyzetrácsos füzet, A/5 

írólapcsomag  

A/4 alakú vonalas 

vagy négyzetrácsos füzet, A/5 

írólapcsomag 

8.b: 

1 db nagyalakú vonalas spirál 

füzet, 6 db-os színesceruza, 

A/5 alapú füzet dolgozatoknak  

kémia 1 db kisalakú négyzetrácsos spirál füzet 

1 db kisalakú négyzetrácsos 

spirál füzet 

földrajz 

 

1 db nagyalakú, vonalas spirál füzet, 6 db-os színes 

ceruza, A/5 alapú füzet dolgozatoknak 

  

  

1 db nagyalakú vonalas spirál 

füzet, 6 db-os színesceruza, 

A/5 alapú füzet dolgozatoknak 

ének 1 db A/4 kottafüzet 1 db A/4 kottafüzet 

technika 

1 db kis alakú kockás füzet, 20 db famentes rajzlap, 10 

db több színű A4-es fotókarton, 1 csomag origami 

hajtogatólap, 1 csomag hurkapálca, 1 db olló, 1 db 

folyékony (v. stiftes) ragasztó, 1 db cellux ragasztó, 4 

guriga különböző színű hímzőfonal, 4 db hegyes 

hímzőtű 

 

7.a-ban nincs technika  

rajz 

cipősdobozba: 1db 2B-s, 1db 4H-s grafitceruza, 30 cm-

es és derékszögű vonalzó, vízfesték, színesceruza, 6 

színű tempera, ecsetestál, ecsetrongy, szivacsdarabka, 

10-es, 2-es ecset, zsírkréta, pasztelkréta (12 színű 

porpasztel), 30 db félfamentes rajzlap, 10db famentes 

rajzlap, 1 db rajzlaptartó mappa, olló, ragasztó, 

kisalakú, 1 db A/4 sima lapú rajzfüzet, festőpóló 

cipősdobozba: 1db 2B-s, 1db 

4H-s grafitceruza, 30 cm-es és 

derékszögű vonalzó, vízfesték, 

színesceruza, 6 színű tempera, 

ecsetestál, ecsetrongy, 

szivacsdarabka, 10-es, 2-es 

ecset, zsírkréta, pasztelkréta 

(12 színű porpasztel), 30 db 

félfamentes rajzlap, 10db 

famentes rajzlap, 1 db 

rajzlaptartó mappa, olló, 

ragasztó, kisalakú,1 db A/4 

sima lapú rajzfüzet, festőpóló 

testnevelés 

lányok: tornacipő, fehér zokni, tornaruha, fehér 

poló,                             

fiúk: tornacipő, fehér zokni, tornanadrág (fekete, 

sötétkék), fehér poló, atléta  

lányok: tornacipő, fehér zokni, 

tornaruha, fehér 

poló,                             

fiúk: tornacipő, fehér zokni, 

tornanadrág (fekete, sötétkék), 

fehér poló, atléta  

hittan 1 db vonalas füzet 1 db vonalas füzet 



 

német 

honismeret 1 db vonalas A4 spirál füzet 1 db vonalas A4 spirál füzet 

 


