
Tanulói felszerelések a 2021/2022. tanévre 

5. évfolyam 

 

Tantárgy Felszerelés 

Osztályfőnöki A5-ös füzet 

Magyar nyelvtan A5-ös vonalas füzet, 1csomag írólap 

Magyar irodalom 2 db A/5-ös vonalas füzet 

Matematika 
2 db A5-ös négyzetrácsos, 1 db A5-ös sima füzet, 2 db derékszögű vonalzó, 

körző, papír szögmérő 

Idegen nyelv 

(angol/német) 
1 db A5 vonalas és 1 db szótárfüzet 

Történelem 1 db A5-ös vonalas füzet 

Erkölcstan 1 db A5-ös vonalas füzet 

Természettudomány 1db A5- ös sima lapú füzet 

Természettudományos 

gyakorlat 
1 db A5-ös sima füzet 

Ének-zene 1 db A5-ös kottafüzet 

 

 

 

 

 

 
Vizuális kultúra 

 
Az első órán beadandók: 20 db A4-es, 20 db A3-as félfamentes vagy famentes 

rajzlap, 1 db 50x70 cm-es karton (kettéhajtva, oldalán 

tűzőgéppel tűzve, névcímkével ellátva – rajzgyűjtő mappa lesz), 1 db egyenes 

vonalzó, 1 tubus technokol ragasztó (névvel ellátva). 

Tanulói felszerelés (lehetőség szerint szállítható, biztonságos dobozban): 

grafitceruzák: 2B és 4B, szőrecsetek: 6-os, 10-es, 6 színű tempera (sünis), 

12 színű zsírkréta (sünis), 12 színű vízfesték (sünis), 1 db műanyag 

festékpaletta, vizes tálka, törlőrongy. A 4. osztályos felszerelésből 

megmaradt eszközök, anyagok – ha használhatóak - megfelelnek, nem 

szükséges újat vásárolni. „Sünis” jelzésű felszerelések dobozán látható 

grafika a süni 

(magyar termék, ICO márka). 

 

Digitális kultúra 1db A5-ös négyzetrácsos füzet 

Technika és tervezés 
1 db A4 négyzethálós füzet, vonalzó, kerti védőkesztyű, 1 csomag (2 

tekercses) konyhai  törlőpapír 

 

 
Testnevelés 

 
Mindenkinek: tornacipő/sportcipő, ami nem húz csíkot a tornateremben, fehér 

zokni, fehér póló, fiúknak: tornanadrág, lányoknak tornamez vagy kerékpáros 

nadrág – fekete színben. Úszáshoz: Lányoknak úszómez /egyrészes/, fiúknak 
fürdőnadrág /nem jó bő bermuda/, úszósapka, gumipapucs, törölköző. 

 

Tolltartó felszerelése: 2 db kék színű toll, 1 db zöld színű toll 2 db HB-s, 1-1 db 2B-s, 4B-s 

grafitceruza, radír, színes ceruza (6 színű), körző, hegyező, kis vonalzó (aláhúzáshoz). 

 

Táska: megfelelő méretű hátizsák a taneszközöknek, ételnek. A 4. osztálytól eltérően ezt egész nap, 

óráról-órára a szaktantermekbe magával hordja minden tanuló. Tornazsák. 

 

Nyári olvasmány: 

- Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

Az alábbiak közül 1 szabadon választott: 

- Fekete István: Bogáncs 
- Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

- Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

- Szabó Magda: Tündér Lala 



6. évfolyam 
 

 

Tantárgy Felszerelés 

Osztályfőnöki A5-ös füzet 

Magyar nyelvtan A5-ös vonalas füzet 

Magyar irodalom 2 db A/5-ös vonalas füzet 

Matematika 
2 db A5-ös négyzetrácsos, 1 db A5-ös sima füzet, 2 db derékszögű vonalzó,1 

db egyenes vonalzó, körző, papír szögmérő 

Idegen nyelv 

(angol/német) 

1 db A5 vonalas és 1 db szótárfüzet 

Angolosok: ha nem telt be az előző évi füzet, szótárfüzetük, akkor lehet 

használni a következő évben. 

Történelem 1 db A5-ös vonalas füzet, 1 csomag írólap 

Hon- és népismeret 1 db A5-ös vonalas füzet 

Etika 1 db A5-ös vonalas füzet 

Természettudományos 

gyakorlat- Fizika 
1 db A5-ös négyzethálós füzet 

Természettudomány 1 db A5-ös vonalas füzet 

Ének-zene 1 db A5-ös kottafüzet 

 
Vizuális kultúra 

20 db A4-es és 20 db A3-as famentes vagy félfamentes rajzlap, tavalyi 

tanulói rajzeszközökből az elhasználódott, hiányzó eszközök, anyagok 
pótlása. 

Digitális kultúra 1db A5-ös négyzetrácsos füzet 

Technika és tervezés 1 db A4 négyzethálós füzet, vonalzó, kerti védőkesztyű, 1 t piros 

technokol ragasztó 

 
Testnevelés 

Mindenkinek: tornacipő/sportcipő, ami nem húz csíkot a tornateremben, 

fehér zokni, fehér póló, fiúknak: tornanadrág, 
lányoknak tornamez vagy kerékpáros nadrág – fekete színben. 

 

Tolltartó felszerelése: 2 db kék színű toll, 1 db zöld színű toll 2 db HB-s, 1 db 2B-s grafitceruza, radír, 

színes ceruza (6 színű), körző, hegyező, kis vonalzó (aláhúzáshoz). 

 

Nyári olvasmány: 

- Gárdonyi Géza: Egri csillagok 



7. évfolyam 
 

 

Tantárgy Felszerelés 

Osztályfőnöki 1 db füzet 

Magyar nyelvtan A5 vonalas füzet, 1 csomag írólap 

Magyar irodalom 2 db A5-ös vonalas füzet 

Matematika 
2 db A5-ös négyzetrácsos, 1 db A5-ös sima füzet, 2 db derékszögű 

vonalzó, körző 

 

Idegen nyelv 

(angol/német) 

1 db A5 vonalas és 1 db szótárfüzet 
Angol: ha nem telt be az előző évi füzet, szótárfüzet, akkor lehet használni 

a következő évben. 

 
Német: 1 db A4-es vonalas füzet és 1 db szótárfüzet 

Történelem A4-es vonalas (nem spirál) füzet 

Etika A5-ös vonalas füzet 

Pénzügyi és gazdasági 

ismeretek 
A5-ös vonalas füzet 

Fizika A5-ös négyzetrácsos füzet 

Kémia A5-ös sima füzet 

Biológia A5-ös sima füzet 

Földrajz A4-es vonalas füzet 

Ének-zene 1 db A5-ös kottafüzet 

 

Vizuális kultúra 

20 db A4-es és 20 db A3-as famentes vagy félfamentes rajzlap, tavalyi 

tanulói rajzeszközökből az elhasználódott, hiányzó eszközök, anyagok 

pótlása. 
1 doboz holló tus. 

Informatika A5-ös négyzetrácsos füzet 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1 db A4 négyzethálós füzet, vonalzó, 1 csomag 100 db-os papír 

zsebkendő  

 
Testnevelés és sport 

Mindenkinek: tornacipő/sportcipő, ami nem húz csíkot a tornateremben, 

fehér zokni, fehér póló, fiúknak: tornanadrág, 
lányoknak tornamez vagy kerékpáros nadrág – fekete színben. 

Tolltartó felszerelése: 2 db kék színű toll, 1 db zöld színű toll 2 db HB-s, 1 db 2B-s grafitceruza, radír, 

színes ceruza (6 színű), körző, hegyező, kis vonalzó (aláhúzáshoz). 

 

Nyári olvasmány: 

- Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

- Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 



8. évfolyam 
 

 

Tantárgy Felszerelés 

Osztályfőnöki 1 db füzet 

Magyar nyelvtan 
A5 vonalas füzet, 1 csomag írólap 

Kocsis Ildikó tanárnő csoportja – A4-es vonalas füzet (nem spirál) 

Magyar irodalom 2 db A5-ös vonalas füzet 

Matematika 
2 db A5-ös négyzetrácsos, 1 db A5-ös sima füzet, 2 db derékszögű vonalzó, 

körző 

 

Idegen nyelv 

(angol/német) 

1 db A5 vonalas és 1 db szótárfüzet 
Angol: ha nem telt be az előző évi füzet, szótárfüzet, akkor lehet használni a 

következő évben. 

 

Német: 1 db A4-es vonalas füzet és 1 db szótárfüzet 

Történelem 
A4-es vonalas (nem spirál) füzet, 

1 csomag írólap 

Etika A5-ös vonalas füzet 

 
Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1 db A4 négyzethálós füzet, vonalzó, kerti védőkesztyű, 1 csomag 

papírszalvéta. 

Fizika A5-ös négyzetrácsos füzet 

Kémia A5-ös sima füzet 

Biológia A5-ös sima füzet 

Földrajz A4-es vonalas füzet 

Ének-zene 1 db A5-ös kottafüzet 

 
Vizuális kultúra 

20 db A4-es és 20 db A3-as famentes vagy félfamentes rajzlap, tavalyi 

tanulói rajzeszközökből az elhasználódott, hiányzó eszközök, anyagok 
pótlása. 

Informatika A5-ös négyzetrácsos füzet 

 
Testnevelés és sport 

Mindenkinek: tornacipő/sportcipő, ami nem húz csíkot a tornateremben, 

fehér zokni, fehér póló, fiúknak: tornanadrág, 
lányoknak tornamez vagy kerékpáros nadrág – fekete színben. 

 

Tolltartó felszerelése: 2 db kék színű toll, 1 db zöld színű toll 2 db HB-s, 1 db 2B-s grafitceruza, radír, 

színes ceruza (6 színű), körző, hegyező, kis vonalzó (aláhúzáshoz). 

 

Nyári olvasmány: 

- Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 
- Tamási Áron: Ábel a rengetegben 


