
 

Tanuláshoz szükséges eszközök

5. évfolyam
2021/2022

 
Minden órára szükséges felszerelés: 

 

golyóstoll (3 db kék, 2 db zöld),  

5db B, vagy HB grafitceruzák,  

1 doboz színes ceruza (6 különböző szín), 

1 db radír,  

1db tartályos hegyező 

3db-os vonalzókészlet,  

2 csomag írólap (folyamatos pótlása év közben szükséges), mappák  

1 csomag fénymásolóba való lapok 

 

Magyar nyelv és irodalom 

3 db vonalas A/5-ös méretben – folyamatos pótlása szükséges 

- Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (nem kötelező megvenni - könyvtárból is kölcsönözhető ingyen !!!! ) 

 
Idegen nyelv 

1 db szótárfüzet 
1 db vonalas füzet A/5-ös méretben 

Történelem

2 db sima A/5-ös méretű füzet – ha betelik, pótlása szükséges
 

Hit- és erkölcstan 
 
1 db bármilyen füzet 
 

Ének-zene 
 

1 db kottafüzet  
Matematika 

 
1 db A/4-es méretű sima füzet (Nem spirál!), 1 db A/4-es méretű négyzetrácsos füzet, 1 db 

A/5-ös méretű négyzetrácsos füzet
körző, szögmérő (Lehetőleg papírból.),
vonalzók: 1 db egyenes, rövid (ami a tolltartóba belefér), 2 db háromszögű
 

Természettudomány
 

1 db sima A/5-ös méretű füzet, 1 csomag írólap 
 

Rajz és vizuális kultúra
1. Grafikákhoz: B, 2B ,6B grafitceruza, tűhegyű filctoll (fekete), rajzszén
2. Színes grafikákhoz: színes ceruza 12-es, filctoll12-es, olajpasztell, kezdésnek 20db A/4, 5db 

A/3-as műszaki rajzlap, 1 db fekete foto karton, 1 db szürke fotókarton
3. Festményekhez: vízfesték, tempera, vékony és vastag ecsetek, vizes edény, ecsettörlő rongy,

rajztábla, 20 db A/4-es műszaki rajzlap, 
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4. Szobrokhoz és makettekhez: agyag vagy színtelen plasztilin (gyurma), fehér és színes karton, 
olló, gyereksniccer, ragasztó (nem folyós), 1 cs. hurkapálca.

5. A/4-es vonalas füzet
6. Egyenes 30 cm-es vonalzó, derékszögű vonalzó, körző, dosszié rajzlapoknak.

 
Testnevelés 

fehér póló 
rövid nadrág (kék vagy fekete) 
tornacipő 
minimum 2 pár fehér zokni (váltani) 
késő őszre, kora tavaszra és az udvari órákra szabadidőruha 
 

Technika 
 

1 db A/5-ös méretű sima füzet, szines lapok

Egyéb

1 cs. 100-as papírzsebkendő
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Tanuláshoz szükséges eszközök

6. évfolyam
2021/2022

 
Minden órára szükséges felszerelés: 

golyóstoll (kék, zöld),  

grafitceruzák, 1 doboz színes ceruza (6 különböző szín), 

radír, vonalzó,  

írólap (folyamatos pótlása év közben szükséges) 

1 csomag fénymásolóba való lapok 

Magyar nyelv és irodalom 

3 db vonalas A/5-ös méretben – folyamatos pótlása szükséges 

 
+  Gárdonyi Géza: Egri csillagok (nem kötelező megvenni - könyvtárból is kölcsönözhető ingyen!!!! ) 

 
Idegen nyelv 

1 db szótárfüzet 
1 db vonalas füzet A/5-ös méretben 

Történelem  

1 db sima A/5-ös méretű füzet – ha betelik, pótlása szükséges 
 

Hit- és erkölcstan 
 
1 db bármilyen füzet 

Ének-zene 
 

1 db kottafüzet (ha használható, az előző évi is megfelel) 
 

Matematika 
 

1 db A/4-es méretű sima  (Nem spirál!), 1 db A/4-es méretű négyzetrácsos füzet,
körző, szögmérő (Lehetőleg papírból.),
vonalzók: 1 db  egyenes, rövid (ami a tolltartóba belefér), és 2 db háromszögű vonalzó
 

Természettudomány
 

1 db sima A/5-ös méretű füzet, 1 csomag írólap 
 

Rajz és vizuális kultúra 

1. Grafikákhoz: B, 2B ,6B grafitceruza, tűhegyű filctoll (fekete), rajzszén
2. Színes grafikákhoz: színes ceruza 12-es, filctoll12-es, olajpasztell, kezdésnek 20 db

A/4, 5db A/3-as műszaki rajzlap, 1 db fekete foto karton, 1 db szürke fotókarton

 3. Festményekhez: vízfesték, tempera, vékony  és vastag ecsetek, vizes edény, ecsettörlő rongy,
rajztábla, 20 db A/4-es műszaki rajzlap

4. Szobrokhoz és makettekhez: agyag vagy színtelen plasztilin (gyurma), fehér és színes karton,
olló, gyereksniccer, ragasztó (nem folyós), 1 cs. hurkapálca.

5. A/4-es vonalas füzet
6. Egyenes 30 cm-es vonalzó, derékszögű vonalzó, körző, dosszié rajzlapoknak.
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Testnevelés 
fehér póló 
rövid nadrág (kék vagy fekete) 
tornacipő 
minimum 2 pár fehér zokni (váltani) 
késő őszre, kora tavaszra és az udvari órákra szabadidőruha 

Technika 

1 db A/5-ös méretű sima füzet, színes lapok

Egyéb

1 cs. 100-as papírzsebkendő
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Tanuláshoz szükséges eszközök

7. évfolyam
2021/2022

 
Minden órára szükséges felszerelés: 

golyóstoll (kék, zöld),  

grafitceruzák, 1 doboz színes ceruza (6 különböző szín), 

radír, vonalzó,  

írólap (folyamatos pótlása év közben szükséges) 

1 csomag fénymásolóba való lapok 

 

Magyar nyelv és irodalom 

3 db vonalas A/5-ös méretben – folyamatos pótlása szükséges 

 
szépirodalmi alkotások (nem kötelező megvenni - könyvtárból is kölcsönözhetők ingyen!!!! ) 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

 

Idegen nyelv 
1 db szótárfüzet 
1 db vonalas füzet A/5-ös méretben 
 

Történelem  

1 db  sima A/5-ös méretű füzet – ha betelik, pótlása szükséges 
 

Hit- és erkölcstan 
 
1 db bármilyen füzet 

Ének-zene 
 

1 db kottafüzet (ha használható, az előző évi is megfelel) 
 

Matematika 
 

1 db A/4-es méretű sima füzet (Nem spirál!), 1 db A/4-es méretű négyzetrácsos füzet,
körző, szögmérő,
vonalzók: 1 db  egyenes, rövid (ami a tolltartóba belefér), és 2 db háromszögű vonalzó
 

Földrajz 
 

1 db  sima A/5-ös méretű sima füzet, 1 csomag írólap
 

Biológia 
 

1 db  sima A/5-ös méretű füzet, füzet, 1 csomag írólap 
Kémia 

 
2 db  sima A/4-es méretű füzet 
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2 db  sima A/5-ös méretű füzet 
 

Rajz és vizuális kultúra 
 

1. Grafikákhoz: B, 2B ,6B grafitceruza, tűhegyű filctoll (fekete), rajzszén
2. Színes grafikákhoz: színes ceruza 12-es, filctoll12-es, olajpasztell, kezdésnek 20db

A/4, 5db A/3-as műszaki rajzlap, 1 db fekete foto karton, 1 db szürke fotókarton
3. Festményekhez: vízfesték, tempera, vékony és vastag ecsetek, vizes edény, ecsettörlő rongy,

rajztábla, 20 db A/4-es műszaki rajzlap
4. Szobrokhoz és makettekhez: agyag vagy színtelen plasztilin (gyurma),fehér és színes

karton, olló, gyereksniccer, ragasztó (nem folyós), 1 cs. hurkapálca
5. A/4-es vonalas füzet
6. Egyenes 30 cm-es vonalzó, derékszögű vonalzó, körző, dosszié rajzlapoknak.

 
Testnevelés 

 
fehér póló 
rövid nadrág (kék vagy fekete) 
tornacipő 
minimum 2 pár fehér zokni (váltani) 
késő őszre, kora tavaszra és az udvari órákra szabadidőruha 
 

Technika 
 

1 db A/5-ös méretű sima füzet, színes papír
 

Egyéb

1 cs. 100-as papírzsebkendő
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Tanuláshoz szükséges eszközök

8. évfolyam
2021/2022

 
Minden órára szükséges felszerelés: 

golyóstoll (kék, zöld),  

grafitceruzák, 1 doboz színes ceruza (6 különböző szín), 

radír, vonalzó,  

írólap (folyamatos pótlása év közben szükséges) 

1 csomag fénymásolóba való lapok 

 

Magyar nyelv és irodalom 

3 db vonalas füzet A/5-ös méretben 
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

 
Idegen nyelv 

1 db szótárfüzet 
1 db vonalas füzet A/5-ös méretben 

Történelem  

1 db  sima A/5-ös méretű füzet – ha betelik, pótlása szükséges 
 

Hit- és erkölcstan 
 
1 db bármilyen füzet 

Ének-zene 
 

1 db kottafüzet (ha használható, az előző évi is megfelel) 
 

Matematika 
1 db A/4-es méretű sima füzet, 1 db A/4-es méretű négyzetrácsos füzet,  
körző, szögmérő,  
vonalzók: 1 db  egyenes, rövid (ami a tolltartóba belefér), és 2 db háromszögű vonalzó 
 

Földrajz 
 

1 db  sima A/5-ös méretű sima füzet, 1 csomag írólap
 

Biológia 
 

1 db  sima A/5-ös méretű füzet, 1 csomag írólap 
Kémia 

 
2 db  sima A/4-es méretű füzet,  
 

Fizika 
 

2 db  sima A/5-ös méretű füzet,  
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Rajz és vizuális kultúra 
 

1. Grafikákhoz: B, 2B ,6B grafitceruza, tűhegyű filctoll (fekete), rajzszén
2. Színes grafikákhoz: színes ceruza 12-es, filctoll12-es, olajpasztell, kezdésnek 20db

A/4, 5db A/3-as műszaki rajzlap, 1 db fekete foto karton, 1 db szürke fotókarton
3.  Festményekhez: vízfesték, tempera, vékony és vastag ecsetek, vizes edény, ecsettörlő rongy,

rajztábla, 20 db A/4-es műszaki rajzlap
4. Szobrokhoz és makettekhez: agyag vagy színtelen plasztilin (gyurma), fehér és színes

karton, olló, gyereksniccer, ragasztó (nem folyós), 1 cs. hurka pálca
5. A/4-es vonalas füzet
6. Egyenes 30 cm-es vonalzó, derékszögű vonalzó, körző, dosszié rajzlapoknak.

 
Testnevelés 

fehér póló 
rövid nadrág (kék vagy fekete) 
tornacipő 
minimum 2 pár fehér zokni (váltani) 
késő őszre, kora tavaszra és az udvari órákra szabadidőruha 
 

Egyéb

1 cs. 100-as papírzsebkendő
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