
Szükséges taneszközök 1. osztályra 
 

5 db négyzetrácsos füzet 
4 db 14-32-es vonalas füzet + 1 db A/4-es sima füzet ragasztósnak 
1 db kisméretű kottafüzet 
1 db vonalas füzet üzenőnek 
1 csomag A/4 –es méretű Origami lap 
1 csomag 1.o. színespapír készlet 
40 db famentes rajzlap A/4 (fehér) 
2 csomag írólap (fehér), 50 db A/4-es fénymásoló papír 
2 db gumis mappa (1 iskolába, 1 táskába) 
Rajz-technika (doboz) 
12 db-os vízfesték 
12 db-os zsírkréta 
1 db vékony (2-es), 1db közepes (6-os),  
1db vastag (10-es) ecset 
6 db-os temperakészlet 
ecsettörlő textil, ecsettál (konzervdoboz a legjobb) 
1 db stiftes ragasztó, 1 technokol ragasztó 
1 csomag gyurma 
1 db papír számegyenes 
1 db kisméretű tükör (van a suliban is jó néhány) 
1 db olló (névvel ellátva), balkezeseknek balkezes olló 
2 doboz számolókorong (hamar eltűnnek a korongok) 
1 csomag számolópálcika 
Tornazsák 
fehér póló, sötétkék vagy fekete tornanadrág, 
hajlós talpú, kényelmes tornacipő 
Tolltartó 
Mindig hegyes ceruzák legyenek benne. A háromszög fogású ceruza segíti a helyes ceruzafogás 
kialakulását. 
3 db grafit ceruza (HB-s) 
1 vékony piros-kék ceruza, 2 vastag postairon 
1 db puha radír  
1 db 15 cm-es vonalzó 
12 db-os színes ceruzakészlet 
 
Tisztasági csomag 
100 db-os papír zsebkendő, 1 tekercs papírtörlő 
1 műanyag pohár vagy kulacs, amiben naponta folyadékot hoz a gyermek 
Formaruha az ünnepségekre 
fehér ing vagy blúz, fekete nadrág vagy szoknya 
Egyéb 
babzsák (tenyérnyi méretben, elkészíthető fél pár zokniból is) 
1 tiszta, tízes papír tojástartó 
1 kis doboz a padba a matematika eszközöknek (számolókorong, pálcika, tükör, babzsák, olló 
férjen bele) 
 

Minden felszerelésen legyen rajta a gyermek óvodás jele és a monogramja! 



Szükséges taneszközök 2. osztályra 

2 db négyzetrácsos füzet (egy órai, egy benti dolgozat) 

7 db 16-32-es vonalas füzet (olvasás, írás, nyelvtan, etika/hittan, angol, üzenő, benti 
dolgozat 

1 db kottafüzet 

2 csg írólap 

Tolltartó 

MINDIG HEGYES CERUZÁK LEGYENEK BENNE! 

5 grafit ceruza: általában HB-s, de egy-egy puhább (4b-s) lehet rajz órára 

1 db puha radír 

1 db kis vonalzó 

12 db színes ceruza 

2 db zöld színes 

1 db papír számegyenes (100-ig) 

Tornazsák 

fehér póló 

fekete, vagy sötétkék rövid és hosszú nadrág 

tornacipő 

fehér zokni 

Rajz/technika 

Osztálypénzből fogok megvásárolni anyagokat, eszközöket, ezért csak ezeket kell 
megvenni: 

1 db vékony (2-es), 1 db közepes (6-os), 1 db vastag (10-es) ecset 

ecsettörlő textil 

ecsettál 

1 csomag színes gyurma 

1 db kisméretű tükör 

1 db olló 

1 db A/4-es mappa 

Mindenen legyen rajta a gyerek neve, vagy monogramja! 

 
 



Szükséges taneszközök 3. osztályra 
 
2 db négyzetrácsos füzet (matematika) 
8 db  12-32-es vonalas füzet, 3. osztályos  vonalazású  (olvasás, írás, fogalmazás, nyelvtan,  
környezet, etika, angol) 
1 db kisméretű kottafüzet 
Mappában 
1 csomag  A/4 –es méretű Origami lap 
1 csomag  1.o. színespapír készlet 
50 db famentes rajzlap A/4 (fehér) 
2 csomag írólap (fehér) 
Rajz-technika (doboz) 
12 db-os vízfesték 
12 db-os zsírkréta 
1 db vékony (2-es), 1db közepes (6-os), 1db vastag (10-es) ecset 
6 db-os temperakészlet 
ecsettörlő textil 
ecsettál (konzervdoboz is jó) 
1 db stiftes ragasztó, 1 technokol ragasztó 
1 csomag gyurma 
1 db kisméretű tükör 
1 db olló (névvel ellátva), balkezeseknek balkezes olló 
Tornazsák 
fehér póló / iskola póló 
sötétkék vagy fekete tornanadrág 
tornacipő 
fehér zokni 
Tolltartó 
Mindig hegyes ceruzák legyenek benne. 
grafit ceruza (HB legyen) 
2 vékony piros-kék ceruza 
1 db puha radír 
1 db 15 cm-es vonalzó 
12 db-os színes ceruzakészlet 
2 db zöld ceruza 
1 db papír számegyenes 
Tisztasági csomag 
100 db-os papír zsebkendő 
1 műanyag pohár 
Minden felszerelésen legyen rajta a gyermek monogramja! 
 
Kötelező olvasmány: Bosnyák Viktória – A sirály a király? 
 



4. osztályos taneszközlista 
2 db négyzetrácsos füzet (1 órai + 1 dolgozat) 
7 db 21-32-es (4. osztályos vonalas füzet: olvasás, fogalmazás, nyelvtan, környezetismeret, angol, 
etika/hittan, benti dolgozat füzet) 
1 db kottafüzet 
1 db üzenő füzet (bármilyen) 
 
Rajz, technika: 
1 db  A/4-es mappa, benne 50 db famentes (fehér) rajzlap (NEM GÉPPAPÍR!) 
2 csomag színespapír készlet ( A4-es origami papír ) Mappában 
1 csomag írólap 
3 db A4-es fotókarton 
1 db 30cm-es egyenes vonalzó ( a vége is egyenes legyen, ne íves ) 
Dobozban: 
12 db-os vízfesték 
ecsetek (1 db 2-es, 1 db 6-os, 1 db 10-es) 
ecsettál 
ecsettörlő puha rongy 
legalább 6 db-os tempera festék 
12 db-os zsírkréta 
2 db ragasztó 
1 db hegyes végű olló 
12 db-os színes ceruza 
1 doboz gyurma 
 
Tornazsák: 
fehér póló vagy iskolapóló 
sötétkék vagy fekete  nadrág (rövid vagy hosszú) 
tornacipő (nem teremcipő) 
 
Tolltartó: 
legalább 3 db hegyes HB-s grafit ceruza 
radír 
3 db szépen fogó kék golyóstoll (nem zselés toll) 
2 db postairon 
12 db-os színes ceruzakészlet 
2 db zöld ceruza (javításhoz) 
1 db rövid vonalzó (15 cm-es) 
 
Tisztasági csomag: 
1 műanyag pohár 
1 csomag  100 db-os papírzsebkendő 
 



FELSŐ TAGOZAT 

 
 tolltartó a szokásos tartalommal: 

  piros, zöld, kék színű toll, grafitceruzák(HB), színes ceruzák, radír, hegyező, szövegkiemelő filcek a 

lényegkiemeléshez 

 ezen kívül: 15 cm-es egyenes végű vonalzó 1 db háromszög alakú vonalzó, körző (hagyományos 

körzőhegyű), papír vagy műanyag szögmérő (amin egymás alatt 2 sávban találhatók a számok) 

,írólap az írásbeli feleletekhez, kisragasztó a fénymásolatok beragasztásához, egy üres dosszié a 

lapok elrakásához (így nem gyűrődik) 

 füzetek (a többórás tárgyaknál a nagyalakú ,A/4-es, nem spirál vastagabb füzetet javasoljuk, ebben 

teljes vázlatot tudtok majd írni 

 
Magyar nyelv és irodalom - vonalas füzetek 

Matematika - 3 db négyzetrácsos és 1 db sima füzet 

Idegen nyelv - vonalas és szótárfüzet + 1 db dosszié 

Történelem - vonalas füzet 

Természettudomány - vonalas füzet 

Hon és népismeret -  vonalas füzet 

Technika és informatika -1-1 sima vagy négyzetrácsos füzet  

Ének – hangjegyfüzet 

Etika - vonalas füzet 

7.évfolyamtól: 

Biológia és földrajz - vonalas füzet 

Fizika és kémia - négyzetrácsos füzet  

Testnevelés tantárgyból: fehér póló ,rövidnadrág ,tornacipő ,fehér zokni 

A testnevelés felszerelést célszerű névvel ellátni arra az esetre, ha véletlenül elhagynád! 

 

– sokan használnak házi feladat füzetet  

 

A füzeteket, könyveket jó bekötni, névvel ellátni célszerű! 

 

Vizuális kultúra  

40 db A/4-es méretű rajzlap 

10 db A/4-es méretű műszaki rajzlap (festéshez) 

5 db A/3-as méretű rajzlap 

1db rajzlaptartó dosszié 

2 db „rajzos” ceruza: B, vagy 2B, vagy 3B, vagy 4B jelzésű  

6 színű nagy tubusos tempera (sünis) 

12 színű gombfesték 

3 db különböző vastagságú ecset 

ecsettörlő rongyocska 

vizespohár (nem lehet üveg és nem lehet könnyen felboruló műanyag) 



5-6 db nagy méretű újságpapír  

zsírkréta 

színes ceruza 

filctoll 

1 db ragasztó 

1 db olló 

1 db cellux 

színes papír csomag 

körző, vonalzó 

Minden, ami tavalyról megmaradt és használható, jó. 

Ami más tantárgyakhoz is kell pl.: technikához ragasztó, elég egy belőle, de ami év közben elfogy, pótolni kell. 

Technika: 

4-7. osztály  

Grafit ceruza, hegyező, radír, színes ceruza, zsírkréta, filctoll, bármilyen vonalzó, ragasztó, színes lap, olló ( 
lekerekített végű), rajzlap, mappa 

5-7.oszályban még vonalas füzet is. 

 

 

 


