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1. OSZTÁLY 

 
 
 Tankönyv: 

 
 Füzetek: 

 36-16 1 db 
 14-32 6 db 
 27-32 6 db 
 20-32 1 db 

 tanulói óralap 1db 
 ecset  /4-es, 6-os, 10-es / 1-1db 
 fehér tempera 1 tubus 
 Pritt Kids Art ragasztó 1db 
 papírkorong 1 doboz 

 Írólap  3 csomag 
 Műszaki rajzlap (A/4-es) 50db 
 
   

 Egyéb felszerelések 
o origami papír (20cm x 20cm, 10db) 1 csomag 
o műanyag dosszié 2 db  
o gumis dosszié 1 db 
o rajztábla A/4-es 1 db 
o postairón /piros-kék egyben/ 3 db 
o normál ceruza /piros-kék egyben / 3 db 
o natúr gyurma 1 csomag 
o grafit ceruzák: HB, 3 db 

                        B, 2B jelűek  2-2 db  
o 12-es filctoll 
o 12-es színes ceruza 
o 12-es zsírkréta 
o 12-es vízfesték /ha lehet ne csavaros tetejű/ 
o törülköző, pohár 
o gyurmatábla 
o testnevelés órán fiúknak és lányoknak egyaránt fehér színű pamut torna 

zokni és a tornacipő, valamint rövidnadrág és fehér póló. 
Iskolai emblémás póló beszerzésére lehetőséget biztosítunk az 
iskolakezdéskor.  



     

 
2. OSZTÁLY 

 
 

 Tankönyvek: a tankönyvek beszerzése folyamatban van, amelyek 
térítésmentesen állnak a tanulók rendelkezésére. A tankönyveket a tanulók 
az első tanítási napon vehetik át az osztályfőnöktől. 
 
 

 Füzetek: 
 27-32 négyzetrácsos 4 db 
 16-32 vonalas 6 db 
 36-16 hangjegyfüzet 1 db 
 87-32 A/4négyzetrácsos 1 db 
 írólap 2 csomag 
 Ragasztó stift 1 db 
 Rajzlap 50 db 
 Papír dosszié 3 db 
 

 Egyéb felszerelések: 
o Matematika: vonalzó 
o Rajz: 12-es zsírkréta, 12 -es vízfesték, 6-os tempera, ecset 4-es, 

8-as és 10-es, 12 db-os színes ceruza, papír dosszié 
o Technika: natúr gyurma 
o Testnevelés: fehér talpú tornacipő, fehér póló, rövidnadrág, fehér 

pamut zokni.  
Iskolai emblémás póló beszerzésére lehetőséget biztosítunk az 
iskolakezdéskor. 

 
 



     

 
3. OSZTÁLY 

 
 
 Tankönyv: a tankönyvek beszerzése folyamatban van, amelyek 

térítésmentesen állnak a tanulók rendelkezésére. A tankönyveket a 
tanulók az első tanítási napon vehetik át az osztályfőnöktől. 
 
 

 Füzetek: 
 27-32 négyzetrácsos 6 db 
 21-32 vonalas 9 db 
 87-32 négyzetrácsos 1 db 
 36-16 hangjegy 1 db 
 Műszaki rajzlap (A/4-es) 50 db 
 Mappa 1 db 
 Írólap 1 csomag 
 Ragasztó stift 1 db 
 Folyékony ragasztó (lehetőleg álló dobozban) 1 db 
 
 

 
 Egyéb felszerelések: 

o Magyar:   vonalzó, 4 féle színű toll (piros, kék, zöld, fekete) 
   Kötelező olvasmány: 
   Móra Ferenc: A körtemuzsika 
o Matematika:  vonalzó, 4 féle színű toll (piros, kék, zöld, fekete) 
o Környezetismeret: színes ceruza 
o Rajz:   rajztábla, vízfesték, ecset, ecsetes tál, fehér  

   gyurma, 6-os tempera, színes ceruza, zsírkréta, 
    2B-s és HB-s ceruza 1-1 db 

o Testnevelés: fehér talpú tornacipő, fehér pamut zokni, fehér póló,  
rövidnadrág. Iskolai emblémás póló beszerzésére  
lehetőséget biztosítunk az iskolakezdéskor. 

 



     

 
4. OSZTÁLY 

 
 

 Tankönyv: a tankönyvek beszerzése folyamatban van, amelyek 
térítésmentesen állnak a tanulók rendelkezésére. A tankönyveket a tanulók 
az első tanítási napon vehetik át az osztályfőnöktől. 
 
 

 Füzetek: 
 27-32 négyzetrácsos 4 db 
 21-32 vonalas 10 db 
 87-32  1 db 
 31-32 1 db 
 36-16 hangjegyfüzet 1 db  
 Színes papír (kivágó minták, 20x20cm) 1 csomag 
 Műszaki rajzlap (A/4-es) 50 db 
 Ragasztó stift 1 db 
 Írólap 3 csomag 
 Mappa  1 db 
  
 

 Egyéb felszerelések: 
o Matematika: Háromszög és egyenes vonalzó (1-1 db),  

piros, kék, zöld toll 
o Magyar: Kötelező olvasmány: 
   Fabian Lenk: Ramszesz és a merénylet a Níluson (fiúk) 
   Erich Kastner: A két Lotti (lányok) 

o Technika: vonalzók, körző, 6 db-os színes ceruza, ragasztó 
  stift 

o Rajz:  8-as vízfesték, ecset 8, 10, 12-es, zsírkréta, fehér 
+6 db-os tempera, gyurma, B-s és 2B-s ceruza 1-1 
db,színes ceruza,színes lapok, ragasztó 

o Német: zöld és kék toll, ceruza, radír 
   

o Testnevelés: fehér talpú tornacipő, fehér pamut zokni, fehér póló, 
rövidnadrág. Iskolai emblémás póló beszerzésére  
lehetőséget biztosítunk az iskolakezdéskor. 

 



     

 
5. OSZTÁLY 

 
 

 Tankönyv: a tankönyvek beszerzése folyamatban van, amelyek 
térítésmentesen állnak a tanulók rendelkezésére. A tankönyveket a tanulók 
az első tanítási napon vehetik át az osztályfőnöktől. 

 
 
 
 Füzetek: 

 21-32 vonalas 12 db 
 80-32 sima 2 db 
 36-16 hangjegy  1 db 
 87-32 négyzetrácsos 3 db 
 Műszaki rajzlap (A/4-es) 30 db 
 Írólap 3 csomag 
 
 

 Egyéb felszerelések: 
o Kék, piros és zöld toll, színes ceruza 
o Magyar nyelv: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 

(Akadémiai Kiadó) 
o Magyar irodalom: Kötelező olvasmány: 
   Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
 
o Matematika: Háromszög (egyenlő szárú vagy nem egyenlő  

szárú) és egyenes vonalzó (1-1 db), körző,  
 szögmérő, színes ceruza (zöld, kék, piros, fekte), 

   1 db HB-s ceruza 
o Technika: Háromszög és egyenes vonalzó (1-1 db), színes 

  ceruza, 2db 2B-s és 1 db H- grafit ceruza, 1 cs. A/4-
  es színes papír 

o Rajz:   12-es vízfesték, ecset (8-as, 10-es),  
1 db 2B-s ceruza, rajztábla, mappa 

o Testnevelés: fehér talpú tornacipő, fehér pamut zokni, fehér póló, 
  rövidnadrág.  

Iskolai emblémás póló beszerzésére lehetőséget  
biztosítunk az iskolakezdéskor. 



     

 
6. OSZTÁLY 

 
 

 Tankönyv: a tankönyvek beszerzése folyamatban van, amelyek 
térítésmentesen állnak a tanulók rendelkezésére. A tankönyveket a tanulók az 
első tanítási napon vehetik át az osztályfőnöktől. 

 
 

 Füzetek:  
 21-32 vonalas 10 db 
 31-32 1 db 
 80-32  3 db 
 86-32 1 db 
 87-32 3 db 
 Műszaki rajzlap (A/4-es) 20 db 
 Írólap 3 csomag 
  
 
 

 Egyéb felszerelések: 
o Kék, zöld, piros toll, ceruza, radír 
o Magyar nyelv: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 

(Akadémiai Kiadó) 
o Magyar irodalom: Kötelező olvasmány: 

      Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
o Matematika: Háromszög és egyenes vonalzó (1-1 db), 

   körző, színes ceruza, szögmérő 
o Rajz:   ecsetek (8-as, 10-es), vízfesték, ceruza, 

ecsetestál 
o Technika:  B-s, HB-s ceruza 
o Testnevelés: fehér talpú tornacipő, fehér pamut zokni, 

   fehér póló, rövidnadrág.  
Iskolai emblémás póló beszerzésére  
lehetőséget biztosítunk az iskolakezdéskor. 

 
 



     

7. OSZTÁLY 
 
 

 
 Tankönyv: a tankönyvek beszerzése folyamatban van, amelyek 

térítésmentesen állnak a tanulók rendelkezésére. A tankönyveket a 
tanulók az első tanítási napon vehetik át az osztályfőnöktől. 
 
 
 

 Füzetek:  
 Négyzetrácsos spirál 1 db 
 80-32 2 db 
 31-32 1 db 
 86-32 1 db 
 87-32 2 db 
 21-32 10 db 
 20-32 2 db 
 Írólap 4 csomag 
 Műszaki rajzlap (A/4-es) 30 db 
 

 Egyéb felszerelések: 
o Magyar nyelv: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 

(Akadémiai Kiadó) 
o Kék, zöld, piros toll, ceruza, radír, papírragasztó 
o Magyar irodalom: Kötelező olvasmány: 
    Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 
    Jókai Mór: Az aranyember 
o Matematika:  1 db egyenlőszárú vagy 1 db nem egyenlőszárú 

  derékszögű  vonalzó és 1 db egyenes 
vonalzó, körző, színes ceruza, szögmérő,  
2 db HB-s ceruza, 2 db kék toll 

o Technika:  2B-s és H-s ceruza 1-1 db 
o Testnevelés: fehér talpú tornacipő, fehér pamut zokni, fehér póló, 

  rövidnadrág 
Iskolai emblémás póló beszerzésére  
lehetőséget biztosítunk az iskolakezdéskor. 
 
 



     

 
8. OSZTÁLY 

 
 

 Tankönyv: a tankönyvek beszerzése folyamatban van, amelyek 
térítésmentesen állnak a tanulók rendelkezésére. A tankönyveket a tanulók az 
első tanítási napon vehetik át az osztályfőnöktől. 

 
 
 

 Füzetek: 
 Négyzetrácsos spirál 1 db 
 80-32 2 db 
 86-32 1 db 
 31-32 1 db 
 21-32 12 db 
 20-32 2 db 
 27-32 2 db 
 Műszaki rajzlap (A/4-es) 30 db 
 Írólap 3 csomag 
 

 
 
 
 Egyéb felszerelések: 

o Zöld, piros és kék toll, ceruza, radír 
o Magyar nyelv: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 

(Akadémiai Kiadó) 
o Magyar irodalom: Kötelező olvasmány: 
   Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 
   Tamási Áron: Ábel a rengetegben 
o Matematika:  Háromszög és egyenes vonalzó (1-1 db), körző, 

szögmérő, színes ceruza (piros, zöld, kék), grafit 
ceruza 

o Testnevelés: fehér talpú tornacipő, fehér pamut zokni, fehér póló, 
  rövidnadrág. 

Iskolai emblémás póló beszerzésére  
lehetőséget biztosítunk az iskolakezdéskor. 

 
 


