
 5. osztály 6.osztály 7. osztály 8. osztály 

Magyar nyelv 1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

Irodalom 2db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

Történelem 1 db vonalas 

füzet 

 1 db vonalas 

vagy sima füzet 

1 db vonalas 

vagy sima füzet 

1 db vonalas vagy 

sima füzet 

Angol nyelv 1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

Matematika - négyzetrácsos 

füzet 2 db 

- sima füzet 1 db 

- vonalzó 2 db 

(egyenes, 

derékszögű) 

- körző 

- szögmérő 

- színes ceruza 

(6 db) 

- 15 cm-es 

vonalzó a 

tolltartóba 

- négyzetrácsos 

füzet 2 db 

- sima füzet 1 db 

- vonalzó 2 db 

(egyenes, 

derékszögű) 

- körző 

- szögmérő 

- színes ceruza 

(6 db) 

- 15 cm-es 

vonalzó a 

tolltartóba 

- négyzetrácsos 

füzet 2 db 

- sima füzet 1 db 

- vonalzó 2 db 

(egyenes, 

derékszögű) 

- körző 

- szögmérő 

- színes ceruza 

(6 db) 

- 15 cm-es 

vonalzó a 

tolltartóba 

- négyzetrácsos 

füzet 2 db 

- sima füzet 1 db 

- vonalzó 2 db 

(egyenes, 

derékszögű) 

- körző 

- szögmérő 

- színes ceruza (6 

db) 

- 15 cm-es 

vonalzó a 

tolltartóba 

Informatika 1db 

négyzetrácsos 

füzet 

1db 

négyzetrácsos 

füzet 

1db 

négyzetrácsos 

füzet 

1db 

négyzetrácsos 

füzet 

Fizika   1 db 

négyzetrácsos 

füzet, 

íróeszközök 

1 db 

négyzetrácsos 

füzet, 

íróeszközök  

Biológia/Földrajz   - 1 db vonalas 

vagy sima füzet 

(tantárgyanként) 

- zöld toll vagy 

ceruza 

(lehetőleg nem 

filc) 

- 1 db vonalas 

vagy sima füzet 

(tantárgyanként) 

- zöld toll vagy 

ceruza (lehetőleg 

nem filc) 

Természetismeret - 1 db vonalas 

vagy sima füzet 

- zöld toll vagy 

ceruza 

- 1 csomag 

írólap 

 

- 1 db vonalas 

vagy sima füzet 

(az 5.-es is 

megfelel, 

amennyiben jó 

állapotban van) 

- zöld toll vagy 

ceruza 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!  

Mindenkitől azt szeretném kérni, hogy olcsó felszerelést vegyenek. Ecsettálnak pl. megteszi akár egy 

margarinos doboz is. A körző, vonalzó legyen a tolltartóban, hiszen az matematika órán is kell. Színes 

papírból az olcsó egyoldalú színes papír, tehát nem az origami. A felszerelést NE cipősdobozban hozzátok, 

hanem tornazsák szerű szatyorban. Nagyon szépen köszönöm!  

Ezúton kívánok jó egészséget és jó pihenést!                              Edit néni 

Kémia   -1db 

négyzetrácsos 

füzet 

- zöld toll vagy 

ceruza 

-1db 

négyzetrácsos 

füzet (jó a 7.-es 

is, amennyiben 

megfelelő 

állapotban van) 

- zöld toll vagy 

ceruza 

Ének-zene 1 db kis alakú 

(A5) 

hangjegyfüzet 

1 db kis alakú 

(A5) 

hangjegyfüzet 

1 db kis alakú 

(A5) 

hangjegyfüzet 

1 db kis alakú 

(A5) 

hangjegyfüzet 

Testnevelés - tornacipő 

- sötét 

rövidnadrág 

- fehér póló 

- fehér zokni 

- melegítő fölső- 

nem pulóver 

- tornacipő 

- sötét 

rövidnadrág 

- fehér póló 

- fehér zokni 

- melegítő fölső- 

nem pulóver 

- tornacipő 

- sötét 

rövidnadrág 

- fehér póló 

- fehér zokni 

- melegítő fölső- 

nem pulóver 

- tornacipő 

- sötét 

rövidnadrág 

- fehér póló 

- fehér zokni 

- melegítő fölső- 

nem pulóver 

 

Hittan 1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

1 db vonalas 

füzet 

Egyházi ének - 1 db vonalas 

füzet 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajz és Technika 

80 db A4 

félfamentes 

rajzlap 

20 db műszaki 

rajzlap 

3db B2-es 

karton (színes) 

2 db vastag 

ecset 

2 db vékony 

ecset 

vízfesték, 

ecsettál 

tempera 

körző, vonalzó 

gyurma (lehet 

egyszínű) 

olló 

ragasztó 

színespapír 

dosszié 

80 db A4 

félfamentes 

rajzlap 

20 db műszaki 

rajzlap 

3db B2-es 

karton (színes) 

2 db vastag 

ecset 

2 db vékony 

ecset 

vízfesték, 

ecsettál 

tempera 

körző, vonalzó 

olló 

ragasztó 

színespapír 

dosszié 

 

80 db A4 

félfamentes 

rajzlap 

20 db műszaki 

rajzlap 

3 db B2-es 

karton (színes) 

2db vastag ecset 

2 db vékony 

ecset 

vízfesték, 

ecsettál 

tempera 

körző, vonalzó 

olló 

ragasztó 

színespapír 

dosszié 

80 db A4 

félfamentes 

rajzlap 

20 db műszaki 

rajzlap 

3 db B2-es karton 

(színes) 

2db vastag ecset 

2 db vékony ecset 

vízfesték, ecsettál 

tempera 

körző, vonalzó 

dosszié 


