
 

Tantárgy 1.évf.

Füzetcsomag 6 db vonalas füzet 14-32

2 db négyzetrácsos füzet 27-32

1 db hangjegyfüzet 36-16

1 db vázlatfüzet B/5

5 db gumismappa A/4

2 cs. Írólap A/5

Matematika 1 doboz korong

2 db dobókocka

1 db papír mérőszalag (m)

1 doboz színesrúdkészlet

Rajz: 50 db famentes rajzlap

1 db csiptetős rajztábla (A/4)

12 színű filctoll készlet

12 színű olajpasztell

ecset (4, 6, 10)

12 színű vízfesték

12 színű tégelyes tempera

1 db víztartó tál

12 színű vastag színes ceruza 

2 db fekete filctoll

1 db festékkeverő paletta

Testnevelés: tornacipő

fehér trikó

kék vagy fekete rövidnadrág

vékony melegítő  alsó és felső

fehér zokni

Technika doboz 1 doboz natúr gyurma

1 folyékony ragasztó (Sulifix)

1 cs. krepp-papír

1 ív natúr csomagolópapír

1 db jó minőségű olló

1 nagy stift ragasztó (Pritt)

1 csomag  téglalap alakú papírkészlet

1 csomag négyzet alakú origami papír

2 csomag hurkapálca (nem bambusz)

1 szélesebb cellux ragasztó tépővel

Tolltartóba 5 db grafit ceruza (HB )

színes vékony ceruzák (12 színű)

2 db postairon (piros-kék)

1 db vékony piros-kék ceruza

15 cm-es vonalzó

radír

hegyező

kis stiftes ragasztó (Pritt)

Egyéb váltócipő (októbertől)

ünnepi öltözék (fehér ing, blúz, sötét nadrág, szoknya)

váltóruha 

A fenti füzetcsomagot ingyenesen megkapják a gyerekek.



Tantárgy 2.évf. 

    

Füzetcsomag 10 db vonalas füzet 16-32 

  2 db négyzetrácsos füzet 27-32 

  2 db sima A/4-es füzet 

  1 db hangjegyfüzet 36-16 

  1 db szótárfüzet 31-32 

  1 db vázlatfüzet B/4 

  3 db gumismappa A/4 

  5 cs. Írólap A/5 

A fenti füzetcsomagot ingyenesen megkapják a gyerekek. 

    

Testnevelés: tornacipő 

  fehér trikó 

  kék vagy fekete rövidnadrág 

  melegítő alsó és felső 

  fehér zokni 

    

Technika doboz 12 db-os jó minőségű vízfesték 

  12 db-os tempera (tégelyes, nem tubusos) 

  12db-os filctoll készlet (lehetőleg kétvégű:vékony és vastag) 

  12 db-os olajpasztell 

  2 db fekete filctoll 

     színes ceruza 

  3 db csepp formájú ecset ( 4, 8, 12 ) 

  ecsettál, rongy 

  -1 db festékkeverő paletta 

  - 1 db jó minőségű olló 

  - 1db nagy stift ragasztó 

  -1 csomag  színes kivágó papírkészlet 

  -1 csomag négyzet alakú origami papír 

  1 db cellux tépővel 

    

Tolltartóba 5 db grafit ceruza (HB ) 

  12 db-os színes ceruza készlet 

  2-2-2 vékony kék- zöld- piros ceruza 

  jó minőségű radír 

  hegyező 

  15 cm-es vonalzó 

  2 db kis stift ragsztó 

    

Egyéb 30 cm-es ragasztó 

  váltóruha 

  váltócipő 

    

    

    

 

 

 



 

Tantárgy 3.a osztály

Matematika: 1 db kis alakú négyzethálós füzet

30 cs-es vonalzó

1 cs. játékpénz

Magyar: 6 db vonalas füzet 12-32

Környezetismeret: 1 db vonalas füzet 12-32

Rajz, Technika 50 db famentes rajzlap

12 db -os olajpasztell

12db-os filctoll készlet (lehetőleg kétvégű:vékony és vastag)

1 db fekete filctoll

1 db rajztábla

6 vagy 12-os tempera

csepp formájú ecset (4, 8, 12)

12 db-os vízfesték (jó minőségű)

2 db stift ragasztó (Pritt)

1 db cellux tépővel

1 db fekete fotokarton

1 db jó minőségű olló

1 db mindkét oldalán színes karton

1 cs. barna csomagolópapír

1db folyékony ragasztó (kék Technokol)

1 gombolyag fonal (kötő)

1 gombolyag fonal (hímző)

ecsettál, rongy

Etika/hittan 1 db sima füzet

Ének: 1 hangjegy füzet 36-32

Angol: 1 db vonalas füzet 12-32

szótárfüzet (tavalyi)

zöld tűfilc vagy toll

1 db gumis mappa - A4

kis stift ragasztó (tolltartóba)

Német: 1 db vonalas füzet 12-32

szótárfüzet (tavalyi)

zöld tűfilc vagy toll

1 db gumis mappa - A4

kis stift ragasztó (tolltartóba)

Testnevelés: tornacipő

fehér trikó

kék vagy fekete rövidnadrág

fehér zokni

melegítő alsó és felső

Tolltartóba toll (kék)

3 db grafit (HB)

színes vékony ceruzák

2-2-2 vékony kék- zöld- piros ceruza

jó minőségű radír

hegyező

15 cm-es vonalzó

1 kicsi stift ragasztó

olló

Egyéb 1 db üzenőfüzet (vonalas)

1 db leckefüze

váltóruha, váltócipő

A pirossal jelölt füzetcsomagot ingyenesen megkapják a gyerekek.



Tantárgy  4.osztály 

  

Füzetcsomag 2 db A4 sima füzet 

  2 db négyzetrácsos füzet  

  1 db hangjegyfüzet  

  1 db gumismappa A/4 

  10 db vonalas füzet 21-32 

  szótárfüzet 

A fenti füzetcsomagot ingyenesen megkapják a gyerekek. 

Rajz-technika kis szivacs, régi fogkefe 

  1 db cellux tépővel 

  stiftes ragasztó  

  12 db-os vízfesték (jó minőségű) 

  tempera 12 db-os 

  1 db fehér tempera 

  ecsettál, rongy 

  olajpasztell 12 db-os 

  12db-os filctoll készlet (kétvégű:vékony és vastag) 

  3 db fekete filctoll (normál) 

  csepp formájú ecsetkészlet(4, 6, 8, 10, 12) 

  olló (jó minőségű) 

    

Tolltartóba 5 db grafit ceruza (HB-s) 

  2-2-2 vékony kék- zöld- piros színes ceruza 

  színes ceruza 12-es 

  kék golyóstoll Jó minőségű 

  vonalzó15 cm-es 

  jó minőségű radír 

  2 db toll (jó minőségű) 

  olló 

  1 kicsi stift ragasztó 

    

Testnevelésre fehér póló 

  kék vagy fekete rövid nadrág 

  melegítő alsó és felső 

  2 pár tornacipő (kinti/benti) 

  fehér zokni 

    

Egyéb váltócipő 

  sorvezető 

 

 

 

 



Tantárgy 5.évf. 

magyar nyelvtan 2 db vonalas füzet (A5-ös) 

  
A magyar helyesírás szabályai 12.kiadás 
(kék) 

  1 cs. Írólap 

  1 db gyűjtőmappa 

    

magyar irodalom 2 db vonalas füzet (A5-ös) 

  1 db gyűjtőmappa 

  Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

    

történelem 1 db vonalas füzet (A5-ös) 

  1 db gumis mappa 

    

angol   

Kinga néni 
csoportja 1 db vonalas füzet A5-ös  

  tavalyi szótárfüzet 

  tavalyi füzet folytatása 

  tavalyi tankönyv, munkafüzet (Projekt Starter) 

  1 db gumis mappa 

  új tanulóknak 1 db A5 vonalas füzet 

  zöld és piros tűfilc vagy golyóstoll 

  Projekt Nyelvtan 

    

Ildikó néni csoportja 1 db A/4-es vonalas füzet 

  tavalyi szótárfüzet 

  tavalyi füzet folytatása 

  tavalyi tankönyv, munkafüzet (Projekt Starter) 

  1 db gumis mappa 

  zöld és piros tűfilc vagy golyóstoll 

  szövegkiemelő 

    

német 1 db vonalas füzet A5 

  1 db vonalas füzet A4 

  tavalyi szótárfüzet 

  tavalyi tankönyv, munkafüzet, füzet 

  1 db gumis mappa A4 

  új tanulóknak 1 db A5 vonalas füzet 

    

matematika 2 db négyzetrácsos füzet A5 

  1 db sima füzet A4 

  2 db négyzetrácsos füzet A4 

  körző 

  szögmérő 

  1 db derékszögű vonalzó 

  1 db 30 cm-es vonlazó 

  1 db rövid vonalzó tolltartóba 

  1 cs. Írólap 

    

informatika négyzetrácsos füzet  A/5 

    



természettudomány 1 db vonalas füzet 

    

ének 1db hangjegyfüzet 

    

rajz 1db sima füzet 

  20db A4-es rajzlap 

  10db A3-as rajzlap 

  rajzdoboz ( grafit ceruza, 

  színes ceruza, olaj pasztell, 

  vízfesték, tempera, ecsetek, paletta 

  vizes edény, törlőrongy, szivacs, 

  olló, ragasztó) 

  1 ív csomagolópapír 

    

életvitel 1db vonalas füzet (A5-ös) 

    

testnevelés fehér felső 

  sötét alsó 

  melegítő 

  tornacipő (világos talpú) 

    

erkölcstan/hittan 1 db vonalas füzet A5 

    

egyéb teljesen feltöltött tolltartó 

  ceruza 

  színes ceruzák 

  tollak ( kék, piros, zöld) 

  radír 

  1 db üzenőfüzet A5 vonalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy 6.évf. 

magyar nyelvtan 2 db vonalas füzet (A5-ös) 

  1 cs.írólap 

  Magyar Helyesírás Szabályai 

  1 db gyűjtőmappa 

    

magyar irodalom 2db vonalas füzet (A5-ös)  

  1 db gyűjtőmappa 

    

történelem 1db vonalas füzet (A5-ös) tavalyi füzet 
folytatása! 

    

angol 1db vonalas füzet 

  tavalyi szótárfüzet 

  1db mappa 

    

német 1 db vonalas füzet A4 

  1 db vonalas füzet A5 

  tavalyi szótárfüzet 

  1db mappa 

    

matematika 2 db négyzetrácsos füzet A4 

  1 db sima füzet A4 

  1 db négyzetrácsos füzet A 5 

  körző 

  szögmérő 

  vonalzók ( derékszögű, egyenes 30 cm-es, 
rövid) 

    

informatika 1 db négyzetrácsos füzet   (A/5-ös- nem 
spirál) 

    

természetismeret 1db vonalas füzet 

  növénygyűjtemény 

    

ének 1db hangjegyfüzet 

    

rajz 1db sima füzet-tavalyi folytatása 

  20 db A4-es rajzlap 

  10 db A3-as rajzlap 

  A3-as dosszié 

  rajzdoboz ( grafit ceruza, 

  színes ceruza, olaj pasztell, 

  vízfesték, tempera, ecsetek, 

  vizes edény, törlőrongy, szivacs, 

  olló, ragasztó) 

  2 db A4-es pausz papír 

    

életvitel 1db vonalas füzet (A5-ös) 



    

testnevelés fehér felső 

  sötét alsó 

  melegítő 

  tornacipő 

    

erkölcstan/hittan 1 db vonalas füzet 

    

    

egyéb teljesen feltöltött tolltartó 

  ceruza 

  színes ceruzák 

  toll 

  radír 

  1 db üzenőfüzet A5 vonalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy 7.évf. 

magyar nyelvtan 2db vonalas füzet (A5-ös) 

  Magyar Helyesírás Szabályai 

  1 db gyűjtőmappa 

    

magyar irodalom 2 db vonalas füzet (A5-ös) 

  1 db gyűjtőmappa 

  1 cs. Írólap 

    

történelem 1db vonalas füzet (A5-ös)  

    

angol 1db vonalas füzet 

  tavalyi szótárfüzet 

  1db mappa 

    

német 2db vonalas füzet A/4 

  1db mappa 

    

matematika 2 db négyzetrácsos füzet A4 

  1 db sima füzet A4 

  körző 

  szögmérő 

  vonalzók ( derékszögű, egyenes 30 cm-es, 
rövid) 

    

informatika négyzetrácsos füzet   (A/5-ös- nem spirál) 

    

fizika négyzetrácsos füzet A/4 

  1 cs.írólap 

    

biológia 1db vonalas füzet 

    

kémia sima füzet (A/4-ös) 

  1 db A/5-ös bármilyen füzet 

    

földrajz 1db vonalas füzet 

    

ének 1db hangjegyfüzet 

    

rajz 1db sima füzet tavalyi folytatása 

  20db A4-es rajzlap 

  10db A3-as rajzlap 

  rajzdoboz ( grafit ceruza, 

  színes ceruza, olaj pasztell, 

  vízfesték, tempera, ecsetek, 

  vizes edény, törlőrongy, szvacs, 

  olló, ragasztó) 

    

erkölcstan/hittan 1db vonalas füzet (A5-ös) 



    

testnevelés fehér felső 

  sötét alsó 

  melegítő 

  tornacipő 

    

etika 1db vonalas füzet (A5-ös) 

    

egyéb teljesen feltöltött tolltartó 

  ceruza 

  színes ceruzák 

  toll 

  radír 

  1 db üzenőfüzet A5 vonalas 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy 8.évf. 

magyar nyelvtan 2db vonalas füzet (A4-es, nem spirál) 

  Magyar Helyesírás Szabályai 

  1 db gyűjtőmappa 

    

magyar irodalom 2db vonalas füzet (A4-es, nem spirál) 

  1 db gyűjtőmappa 

  1 cs. Írólap 

    

történelem 1 db vonalas füzet (A4-es) 

  tavalyi füzet 

  mappa 

    

angol 1 db vonalas füzet 

  tavalyi szótárfüzet 

  1 db mappa 

    

német 2 db vonalas füzet A/4-es 

  tavalyi szótárfüzet 

  1 db mappa 

    

matematika 2 db négyzetrácsos füzet A4 

  1 db sima füzet A4 

  1 db négyzetrácsos füzet A 5 

  körző 

  szögmérő 

  vonalzók ( derékszögű, egyenes 30 cm-es, 
rövid) 

  számológép 

    

informatika négyzetrácsos füzet (A/5-ös- nem spirál) 

    

fizika négyzetrácsos füzet 

    

biológia 1 db vonalas füzet 

    

kémia sima füzet (A/5-ös) 

    

földrajz 1 db vonalas füzet 

    

ének 1 db hangjegyfüzet 

    

rajz 1 db sima füzet  tavalyi folytatása 

  20 db A4-es rajzlap 

  10 db A3-as rajzlap 

  rajzdoboz ( grafit ceruza, 

  színes ceruza, olaj pasztell, 

  vízfesték, tempera, ecsetek, 

  vizes edény, törlőrongy, szivacs, vonalzó 



  olló, ragasztó) 

    

testnevelés fehér felső 

  sötét alsó 

  melegítő 

  tornacipő 

    

    

erkölcstan/hittan 1db vonalas füzet (A5-ös) tavalyi folytatása 

    

egyéb teljesen feltöltött tolltartó 

  ceruza 

  színes ceruzák 

  toll 

  radír 

  1 db üzenőfüzet A5 vonalas 

    

    

 


