
1.osztály 
A tanító néni által májusban kiadott lista szerint. 

 

 

2. osztály 
 

Füzetek:  

36-16 kicsi ének füzet  A/5 1 db 

27-32 négyzethálós füzet  A/5 2 db: matematikára és környezetre 

16-32 vonalas füzet   A/5 II. osztály 4 db: olvasás, írás, német, üzenő 

      +1 db: hittan, erkölcstan 

Leckefüzet 1 db: (négyzethálós füzet is megfelel) 

 

2 db papír dosszié A/4-es  

 

Matematikához:  

            - 1 db egyenes hosszú vonalzó (30 cm) 

  - 1 db tükör 

  - 1 db körző 

  - 1 db derékszög vonalzó 

  - 1 db mérőszalag 

  - 1 db dobókocka 

 

 

Testneveléshez: (tornazsákba) 

- fehér póló 

- fekete tornanadrág 

- fehér pamut zokni 

- tornacipő 

 

Hűvösebb napokra: szabadidő ruha  

 

Tolltartóba:  

- 4 db HB-s ceruza íráshoz 

- radír 

- 1 db postairón, piros-kék (vastag) 

- 2 db kék színes ceruza (vékony) 

- 2 db piros színes ceruza (vékony) 

- 2 db zöld színes ceruza (vékony) 

- 12 db-os színes ceruza  

- 2 db 2B-s ceruza rajzhoz 

- 1 db kisvonalzó 

- 1 db toll 

- faragó 

 

 

Technika – rajz dobozba:  
- 2 db Stift ragasztó 

- 1 db SULIFIX ragasztó 

- 1 db közepes méretű, papírvágó olló 



- 1 db hegyes végű, egyenes körömvágó olló 

- Tempera 6 db-os készlet 

- Tempera 1 db szóló fehér 

- paletta (műanyag) 

- vízfesték 12 db-os 

- vizes tálak 

- filctoll 12 db-os 

- olajpasztellkréta 12 db-os 

- pici mosogatószivacs a festéshez 

- jó nedvszívó rongy (kb.20 x 20 cm-es) 

 04-es tűfilc fekete, 1 db 

- Színes gyurma 1 doboz 

- Ecset: 4-es, 8-as, 10-es 

 

Szükséges még: 

 - 30 db A/4 famentes (műszaki) rajzlap, 

 - Gyurmatábla 

 

Tisztasági csomag 
 

Egyéb:  

- váltócipő (kényelmes, szellős, könnyen váltható) 

- írólap A/5 2 csomag 

- füzettartó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. osztály 

 

Füzetek:  5 db 21-32 vonalas füzet (környezetismeret, olvasás, nyelvtan,  

   fogalmazás, erkölcstan) 

   1 db négyzetrácsos füzet (matematika) 

   1 db kottafüzet 

 

Matematika doboz:  

  - 1 db egyenes hosszú vonalzó (30 cm) 

  - 1 db tükör 

  - 1 db körző 

  - 1 db derékszög vonalzó 

  - 1 db mérőszalag 

  - 1 db dobókocka 

   

Testnevelés órára: 

  - fehér póló 

  - fekete nadrág 

  - fehér zokni 

  - tornacipő 

Hűvösebb napokra: szabadidő ruha  

 

 

Rajz, technika órára: 

  - 30 db famentes rajzlap 

  - 1 cs. írólap 

  - 2 cs mindkét oldalon színes hajtogatólap A/4-es méret 

  - 1 csomag hurkapálcika 

  - 1 db papírvágó olló 

  - 1 db kicsi körömvágó olló 

  - 1 db ragasztóstift 

  - 1 db Technokol vagy Sulifix 

  - 12 színű vízfesték 

  - 6 –os tempera, vizes edény, törlőkendő, szivacsdarab 

  - paletta (műanyag) 

  - ecsetek (4, 8, 10-es) 

  - olajpasztellkréta 12 db-os 

  - 1 db fekete tűfilc 

  - 1 db 12-es filctoll 

  - 1 doboz natúr gyurma 

 

Tisztasági csomag 

 

 

 

 

 

 

 



4. osztály 
 

Füzetek: 36-16 kicsi ének füzet A/5      1 db 

12-32 vonalas füzet 4. osztály A/5          7 db  

31-32 szótár füzet A/                    1 db 

27-32 négyzetrácsos füzet  A/5    4db  

leckefüzet           1 db ( egy négyzetrácsos füzet is jó) 

papírdosszié         2 db  

 

Matematika doboz 
vonalzók: 1 db egyenes hosszú 30 cm-es 

                 1 db derékszögű háromszögű 

                 1 tükör 

                 1 körző 

                 1 dobókocka 

Tolltartóba: 2 db kék színű golyóstoll 

                      4 db HB-s grafitceruza 

                      2 db 2 B-s grafitceruza rajzhoz 

                   1-1 db kék és zöld színes ceruza 

                    radír 

                    faragó 

                   12-es színes ceruza 1 db 

                    kisvonalzó 

 

Rajz, technika (nagy cipős- vagy műanyagdoboz) 

30 db famentes rajzlap 

1 cs. írólap 

2 cs. színes ( mindkét oldalon ) hajtogatólap A/4-es méret 

1 cs. hurkapálcika 

1 db papírvágó olló (közepes,éles) 

1 db kicsi körömvágó olló 

1 db ragasztóstift 

1 db Technocol vagy Sulifix 

12-es vízfesték 

6-os tempera, vizes tál, törlőkendő, szivacsdarab 

paletta ( műanyag) 

ecsetek (4, 8, 10-es) 

olajpasztellkréta 12 db-os 

1 db fekete tűfilc 

1 db12-es filctoll 

1 doboz natúr gyurma 

 

 

Testnevelés: fekete rövid nadrág 

                      fehér póló és zokni 

                      tornacipő 

                       melegítő nadrág és felső a hűvösebb időkre 

Tisztasági csomag 

 

 



5. osztály. 

 
21-32 számú vonalas füze: 4 db magyar nyelv és irodalom, történelem, honismeret, német, 

informatika, erkölcstan 

A/5 négyzetrácsos füzet:  term ism, matematika  

szótárfüzet:német 

kottafüzet 

A/5 sima füzet: geometria 

bármilyen kisalakú füzet: technika 

körző: 

 vonalzók: 

 derékszögű: / 2 db / 

 hosszú: 

szögmérő 

tempera 

vízfesték 

ecset 

vizes edény, rongy 

színes ceruza 

rajzlap 

A/4 színes lap csomag 

Stift ragasztó 

olló 

filctoll 

zsírkréta 

Testnevelés: fehér póló, sötét nadrág, sport cipő, fehér zokni, hosszú nadrág, valamilyen 

pulóver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. osztály. 

 

 
21-32 számú vonalas füze: 4 db magyar nyelv és irodalom, történelem, honismeret, német, 

informatika, erkölcstan 

A/5 négyzetrácsos füzet:  term ism, matematika  

szótárfüzet:német 

kottafüzet 

A/5 sima füzet: geometria 

bármilyen kisalakú füzet: technika 

körző: 

 vonalzók: 

 derékszögű: / 2 db / 

 hosszú: 

szögmérő 

tempera 

vízfesték 

ecset 

vizes edény, rongy 

színes ceruza 

rajzlap 

A/4 színes lap csomag 

Stift ragasztó 

olló 

filctoll 

zsírkréta 

Testnevelés: fehér póló, sötét nadrág, sport cipő, fehér zokni, hosszú nadrág, valamilyen 

pulóver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. osztály. 

 
21-32 számú vonalas füzet 4 db magyar nyelv és irodalom, történelem, német, informatika, 

erkölcstan 

A/5 négyzetrácsos füzet: biológia ,földrajz, matematika  

szótárfüzet:német 

kottafüzet 

A/5 sima füzet: geometria 

bármilyen kisalakú füzet: technika 

körző 

szögmérő 

vonalzók: 

 derékszögű: /2 db / 

 hosszú 

tempera 

vízfesték 

ecset 

vizes edény, rongy 

színes ceruza 

rajzlap 

A/4 színes lap csomag 

Stift ragasztó 

olló 

filctoll 

zsírkréta 

Testnevelés: fehér póló, sötét nadrág, sport cipő, fehér zokni, hosszú nadrág, valamilyen 

pulóver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. osztály. 

 
21-32 számú vonalas füzet 4 db magyar nyelv és irodalom, történelem, német, informatika, 

erkölcstan 

A/5 négyzetrácsos füzet: biológia ,földrajz, matematika  

szótárfüzet:német 

kottafüzet 

A/5 sima füzet: geometria 

bármilyen kisalakú füzet: technika 

körző 

szögmérő 

vonalzók: 

 derékszögű: /2 db / 

 hosszú 

tempera 

vízfesték 

ecset 

vizes edény, rongy 

színes ceruza 

rajzlap 

A/4 színes lap csomag 

Stift ragasztó 

olló 

filctoll 

zsírkréta 

Testnevelés: fehér póló, sötét nadrág, sport cipő, fehér zokni, hosszú nadrág, valamilyen 

pulóver 

 

 


