
TANESZKÖZÖK 

1. osztály 
 

 

MAGYAR TESTNEVELÉS 

 

6 db első osztályos írásfüzet (14-32) kék tornanadrág, fehér póló 

2 db sima füzet zokni 

 melegítő 

 tornazsák 

 tornacipő /lehetőleg tépőzáras/ 

  

  

MATEMATIKA 

 ÉNEK 

5 db négyzetrácsos füzet 

2 db mérőszalag 1 db hangjegyfüzet 

1 doboz színes korong  

1 csomag színes pálcika  

1 db hőmérőmodell  

1 db óramodell RAJZ 

1 csomag játékpénz, 

1 db cipős doboz 1-1 db 4-es, 6-os, 8-as, 10-es ecset 

 1 db rajztábla, 1 db vizesedény 

 6 színű filctoll 

TECHNIKA 12 színű vízfesték (ICO,ADEL) 

 12 színű zsírkréta (ICO,ADEL) 

 12 színű színes ceruza 

1 csomag gyurma /egyszínű/ 1db fehér színű tempera 

1 db közepes nagyságú éles olló ecsettörlő ruha 

1 db kenőfejes ragasztó 1 db cipős doboz 

1 db piros technokol ragasztó  

  

 

ÁLTALÁNOS 

 

4 db HB-s ceruza 

2 db piros-kék vastag postairon 

2 db zöld színű ceruza 

hosszú vonalzó, rövid vonalzó 

3 csomag írólap 

3 db iratgyűjtő dosszié 

tisztasági csomag: törölköző /akasztóval/, 

folyékony szappan 1 liter 

wc papír (2) 

váltócipő /szandál vagy tépőzáras cipő/ 

papírszalvéta (1 csomag) 

konyharuha 

100 db papírzsebkendő 

 

 

Mindent átlátszó nylon borítóba csomagoljanak! 

A fűzetek borítójának belső oldalára írják rá ceruzával a neveket, ne a fedőlapra tollal! 

A torna- és taneszközök mindegyikén, törölközőn és a váltócipőn (tépőzáras cipő vagy szandál) is legyen rajta a 

gyerek neve! Beiratkozáskor kérünk befizetni 1000Ft-ot, amelyből megvásároljuk a rajzlapokat, színes 

papírokat, színes temperát! 

 

  



 

 

 
 

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK  
2. a osztály 

 
Füzetek 

− négyzetrácsos füzet (27 – 32) 2 db 

− vonalas füzet (16 – 32)     5 db 

− sima füzet (20 – 32)     3 db 

− hangjegyfüzet (kisméretű)     1 db 
Tolltartó 

− 5 db HB-s grafitceruza  

− 2 db zöld, 1 db piros, 1 db kék ceruza 

− 12 színű színes ceruza 

− 2 db radír 

− rövid vonalzó 

− 1 db fekete filctoll 
Rajz doboz  
Sok mindenünk maradt, amely használható lesz jövőre is. Közös pénzből vásároljuk meg, ami 
hiányzik.  
Egyéb 

− tartályos faragó 

− 2 dosszié (matek, rajz) 

− konyharuha 

− törölköző (akasztóval, már az első napon legyen itt) 

− váltócipő (már az első napon- tépőzáras vagy belebújós) 
Tornazsák 

− fehér póló 

− kék/fekete rövidnadrág 

− melegítő 

− fehér zokni 

− tornacipő (lehetőleg tépőzáras) 
Tisztasági csomag 

− WC papír (4), papírszalvéta (1 csomag), 2 x 100 db papírzsebkendő, 1 liter folyékony 
szappan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK  
2.b osztály 

 
Füzetek 

− négyzetrácsos füzet (27 – 32) 2 db 

− vonalas füzet (16 – 32)     5 db 

− sima füzet (20 – 32)     3 db 
Tolltartó 

− 5 db HB-s grafitceruza  

− 2 db zöld, 1 db piros, 1 db kék ceruza 

− 12 színű színes ceruza 

− 2 db radír 

− rövid vonalzó 

− 1 db fekete filctoll 
Rajz-technika doboz  

A tavalyi dobozt tegyétek rendbe. 
– ecsetek (4-es, 6-os, 8-as, 10-es) 
– ecsettörlő 
– vizesedény NEM kell 
– kenőfejes stift ragasztó (nagy) 
– piros technokol ragasztó (nagy) 
– olló 
– gyurma (egyszínű) 

Egyéb 

− tartályos faragó 

− 3 db dosszié (matek, magyar, rajz) 

− konyharuha 

− törölköző (akasztóval, már az első napon legyen itt) 

− váltócipő (már az első napon- tépőzáras vagy belebújós) 
Tornazsák 

− fehér póló 

− kék/fekete rövidnadrág 

− melegítő 

− fehér zokni 

− tornacipő (lehetőleg tépőzáras) 
Tisztasági csomag 

Nem szedünk külön. Az osztálypénzből lesz megvásárolva közösen. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK  

3. osztály 

 

négyzetrácsos füzet (27 – 32) 5 db 

vonalas füzet 8 db 

sima füzet (20 – 32) 1 db 

hangjegyfüzet 1 db 

 

rajzlap   30 db 

gyurma, 

színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, 

vékony (4), közepes (6), vastag (10) ecset, 

vizesedény, törlőrongy, olló, ragasztó 

pólyás dosszié, cipős doboz, rajztábla 

színes papír, origami papír 

 

HB-s ceruza 4 db, radír, kék és zöld golyóstoll 

hosszú vonalzó, rövid vonalzó, mérőszalag 

2 csomag írólap 

 

fehér póló, kék rövidnadrág, melegítő, fehér zokni, tornacipő 

 

 

 

 

 

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK  

4.a osztály 

 
négyzetrácsos füzet (27 – 32) 4 db 

vonalas füzet (21 – 32)  6 db 

hangjegyfüzet 1 db 

házi feladatos füzet 1 db 

 

HB-s ceruza 4 db, radír, kék és zöld golyóstoll 

külön piros, kék, zöld ceruza, 

hosszú vonalzó, rövid vonalzó, derékszögű vonalzó, mérőszalag 

3 csomag írólap 

pólyás dosszié 1db, 12 színű színes ceruza a tolltartóba 

1 db hegyes, nem túl nagy, jól vágó olló 

A rajzhoz, technikához szükséges dolgokat én szeretném megvenni: 

- 1000 Ft a rajzlapokra, ragasztókra, zsírkrétára, festékre, origami papírra, kartonokra 

fehér póló, kék /fekete/ rövidnadrág, fehér zokni, melegítő 

törölköző /kicsi/, abrosznak étkezéshez törölgető ruha /minden héten tiszta/, 1 folyékony szappan /kicsi/, 

WC papír 2, papírszalvéta /nagy csomag  /200-as vagy 2x100-as/ papír zsebkendő 2x100-as,  

1 db műanyag pohár 



  

                                                             SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK  

4. osztály 

 

négyzetrácsos füzet (27 – 32) 4 db 

vonalas füzet 4 db 

hangjegyfüzet 1 db 

házi feladatos füzet 1 db 

 

rajzlap /félfamentes, fehér/   30 db 

origami papír, gyurma 

színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, 

vékony (4), közepes (6), vastag (10) ecset, 

vizesedény, törlőrongy, olló, ragasztó (1 stift, 1 Technokol Rapid) 

pólyás dosszié, cipős doboz, rajztábla 

 

HB-s ceruza 4 db, radír, kék és zöld golyóstoll 

hosszú vonalzó, rövid vonalzó, kétfajta derékszögű vonalzó, mérőszalag 

3 csomag írólap 

 

fehér póló, kék rövidnadrág, fehér zokni 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK  

5.  osztály 

 

 

négyzetrácsos A 4-es nagyságú füzet 1 db 

sima A 4-es nagyságú füzet  1 db 

négyzetrácsos füzet (27-32) 2 db 

vonalas füzet 7 db 

sima füzet (20-32) 3 db 

szótárfüzet 1 db 

hangjegyfüzet  1 db 

A 4-es fénymásoló lap 50 db 

 

fekete, zöld, piros, kék toll, HB-s ceruza, radír 

vonalzó: hosszú + kétfajta derékszögű, körző, szögmérő 

6 db-os színes ceruza 

 

fehér póló, kék rövidnadrág, fehér zokni 

 

Rajz-vizuális kultúra, technika tantárgyhoz: 1000 Ft-ot kérünk beadni tankönyvosztáskor.  

(A beadott összegért kapnak a tanulók A/4 méretű famentes vázlatfüzetet, rajzeszközt, tankönyvet.) 

 

  



SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK  

6.  osztály 

 

 

négyzetrácsos A 4-es nagyságú füzet 1 db 

sima A 4-es nagyságú füzet  1 db 

négyzetrácsos füzet (27-32) 2 db 

vonalas füzet A/4 TŰZÖTT 7 db 

sima füzet (20-32) 3 db 

szótárfüzet 1 db 

hangjegyfüzet  1 db 

A 4-es fénymásoló lap 50 db 

 

fekete, zöld, piros, kék toll, HB-s ceruza, radír 

vonalzó: hosszú + kétfajta derékszögű, körző, szögmérő 

6 db-os színes ceruza 

 

fehér póló, kék rövidnadrág, fehér zokni 

 

 Rajz-vizuális kultúra, technika tantárgyhoz: 1000 Ft-ot kérünk beadni tankönyvosztáskor.  

(A beadott összegért kapnak a tanulók A/4 méretű famentes vázlatfüzetet, rajzeszközt, tankönyvet.) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK  

7.  osztály 

 

 

négyzetrácsos A 4-es nagyságú füzet 1 db 

sima A 4-es nagyságú füzet  1 db 

A 4-es vonalas spirálfüzet 2 db 

négyzetrácsos füzet (27-32) 3 db 

vonalas füzet 5 db 

sima füzet (20-32) 4 db 

szótárfüzet 1 db 

hangjegyfüzet  1 db 

A 4-es fénymásoló lap 50 db 

fekete, zöld, piros, kék toll, HB-s ceruza, radír 

vonalzó: hosszú + kétfajta derékszögű, körző, szögmérő 

6 db-os színes ceruza 

 

fehér póló, kék rövidnadrág, fehér zokni 

 

Rajz-vizuális kultúra, technika tantárgyhoz: 1000 Ft-ot kérünk beadni tankönyvosztáskor.  

(A beadott összegért kapnak a tanulók A/4 méretű famentes vázlatfüzetet, rajzeszközt, tankönyvet.) 

 

 

 

 



SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK 

8.  osztály 

 

 

négyzetrácsos A 4-es nagyságú füzet 1 db 

sima A 4-es nagyságú füzet  1 db 

A 4-es vonalas spirálfüzet 3 db 

négyzetrácsos füzet (27-32) 3 db 

vonalas füzet 5 db 

sima füzet (20-32) 4 db 

szótárfüzet 1 db 

hangjegyfüzet  1 db 

A 4-es fénymásoló lap 50 db 

fekete, zöld, piros, kék toll, HB-s ceruza, radír 

vonalzó: hosszú + kétfajta derékszögű, körző, szögmérő 

6 db-os színes ceruza 

 

fehér póló, kék rövidnadrág, fehér zokni 

 

Rajz-vizuális kultúra, technika tantárgyhoz: 1000 Ft-ot kérünk beadni tankönyvosztáskor.  

(A beadott összegért kapnak a tanulók A/4 méretű famentes vázlatfüzetet, rajzeszközt, tankönyvet.) 

  

. 

 

 
 


