
 

 

Taneszközök listája 1-8. osztály 
 

 
1. osztály 

 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az iskola-előkészítő foglalkozásokat a tanévkezdést 

megelőző héten, augusztus 27-28-án 9-11 óráig tartjuk a Hősök terén lévő iskolában. 

 

Augusztus 28-án délután 16 órakor gyermekük osztálytermében szülői értekezletet tartunk. 

 

Kérjük, hogy erre az alábbiakban felsorolt iskolai felszereléseket a tanuló nevével és óvodai 

jelével ellátva hozzák magukkal! 

 

A tankönyveket is ekkor vehetik át. 

 

A tanévnyitó időpontját a Központi iskolában és a Hősök terén kiírjuk. 

 

 

Köszönettel: 

 

A tanító nénik   

 

 

Íróeszközök: 

• 4 db HB-s ceruza 

• 1 db postairon 

• 2 db piros-kék ceruza 

• 12-es színes ceruza 

• Radír 

 

Füzetek: 

• 4 db vonalas füzet (14-32) 

• 3 db matematika füzet (27-32) 

• 1 db hangjegyfüzet 

 

Egyéb: 

• 1 db papír mérőszalag 

• 1 cs. színes pálcika 

• 1 doboz számolókorong 

• 1 db 30 cm-es vonalzó 

• 1 db óralap 

• 1 csomag fénymásoló papír 

 

Rajz-technika :  /cipős dobozban/ 

• 1 db A/4-es méretű origami papírcsomag 

• 3 csomag írólap 

• 20 db A/4-es méretű műszaki rajzlap 

• 40 db fehér rajzlap 



• 3 db dosszié 

• 1 db rajztábla 

• 1 csomag fehér gyurma 

• 6 -os vízfesték 

• Ecsetek (vékony: 4-es, vastag: 8-10-es) 

• 1 tubus fehér tempera 

• 2 db piros Technokol ragasztó  

• 2db ragasztóstift 

• Ecsettál  

• Ruha (ecsettörléshez) 

• Olló (éle, hegye legyen) 

• 12-es zsírkréta 

• 1 csomag fénymásolópapír 

 

Testnevelés: 

• Kisnadrág 

• Trikó/póló  

• Váltó zokni 

• Tornacipő 

• Lányoknak hajgumi 

 

 

Tisztasági felszerelés:                  

• Törölköző       

• Pohár 

• Fésű 

• 2 csomag 100-as papírzsebkendő 

• 1 csomag szalvéta 

• Váltócipő 

• 1 db folyékony szappan 

 

 

Ünnepi alkalomra: 

• sötét nadrág/ szoknya 

• fehér ing/ blúz 

 

 

 

2. osztály 

 

Íróeszközök: 

4 db Hb-s grafitceruza (Rotringot is lehet hozni) 

2 db piros-kék ceruza (nem postairón) 

12 db-os színes ceruza 

radír 

faragó 

Füzetek: 

5 db vonalas füzet (16-32) 

3 db négyzetrácsos füzet (27-32)  



1 db üzenő füzet 

1 db házi feladat füzet 

Rajz – technika: 

40 db rajzlap 

20 db műszaki rajzlap 

5 db dosszié (1 rajzlapok tárolására, 1 technika, 1 matematika, 1 magyar, 1 a táskában) 

12 db-os vízfesték (magyar) 

ecsetek (vékony:4-es, vastag:8-as vagy 10-es) 

ecsettál (margarinos doboz) 

12 db-os zsírkréta 

6 db-os tempera 

2 tubus piros Technokol ragasztó,  

1 tubus ragasztó stift 

olló (hegye, éle legyen) 

törlőkendő az ecsethez 

filctoll 

Doboz a rajz holmik tárolására. (ha jó állapotú, jó a tavalyi is) 

Testnevelés: 

fehér trikó vagy rövid ujjú póló 

rövidnadrág 

váltó zokni 

tornacipő 

hajgumi a lányoknak 

Egyéb: 

törölköző 

pohár 

fésű 

1 cs. 100-as papír zsebkendő 

1 cs. WC-papír 

váltócipő 

Ünnepi alkalom: 

sötét nadrág/szoknya 

fehér ing/blúz                     

1 csomag fénymásolópapír 

Kérjük, mindenre írják rá a gyermek nevét! 

 

3. a osztály 

Íróeszközök: 

4 db grafit ceruza (HB),rotring ceruza 

1 db piros-kék színes 

1 db golyóstoll (Zebra) 

12-es színes ceruza 

 

Füzetek: 

8 db vonalas füzet (12-32) 

2 db négyzetrácsos füzet 

1db leckefüzet,1 db szótárfüzet angolra 



Egyéb: 

radírgumi 

30 cm-es vonalzó, faragó 

Rajz – technika:(a tavalyról megmaradt használható dolgok helyett nem kell újat venni. 

A temperát érdemes átnézni, hogy nincs-e beszáradva) 

3 cs. színes    papírkészlet (origami) 

1 cs. gyurma 

12-es vízfesték 

6-os vagy 12-es tempera,,1db fehér tempera, újságpapír 

ecsetek 3 db (2-es, 6-os, 10-es) 

2 db Prit ragasztó, 1db technokol ragasztó 

ecsetes tál (vajas doboz is jó) 

rongy 

olló (hegye, éle legyen) 

12-es zsírkréta,12-es filctoll 

40 db műszaki rajzlap 

50 db rajzlap +dosszié 

2 cs. írólap 

1 kisebb fajta cipősdoboz vagy műanyagdoboz (tavalyi is jó) 

 

1 cs. fültisztítópálcika 

1cs. vattakorong  

Testnevelés: 

fehér póló,  

fekete nadrág, melegítő 

zokni(fehér) 

tornacipő 

Tisztasági felszerelés: 

törölköző 

pohár 

2 cs. 100-as papír zsebkendő 

1 guriga egészségügyi papír,(szappanunk még van) 

1cs.szalvéta 

1 csomag fénymásolópapír 

Kötelező olvasmányként mindenkinek választania kell 1db könyvet, amit szívesen elolvas 

a nyáron. Akinek nincs ötlete, annak szívesen segítenek a könyvtáros nénik a Közösségi 

Házban, számára megfelelő olvasmányt találni. 

Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra! 

 

 

 

 

 

 



3. b osztály 

 

Íróeszközök a tolltartóban: 

1 db rotring ceruza 

3 db HB-s grafit ceruza 

2-2-2 db piros, kék, zöld ceruza 

 12 db-os színes ceruza 

 1 db golyóstoll (Zebra) 

radírgumi,  

faragó 

kicsi, egyenes vonalzó 

 

Füzetek: 

 6 db vonalas füzet (12 – 32 ) 

 2 db négyzetrácsos füzet 

 

Egyéb: 

kicsi doboz a matematika eszközöknek, benne: 

 2 oldalas tükör 

 papír mérőszalag 

 körző, óralap 

 műanyag iskolai hőmérő 

 

 1 db dosszié a padba 

1 csomag fénymásoló papír 

 

Rajz – Technika: 

Egy nagy cipősdobozba: 

2 csomag A4-es origami papírkészlet 

2 dosszié 

 1 csomag írólap 

 12-es vízfesték 

 12-es zsírkréta 

 6-os tempera 

 12-es filctoll 

ecsetek (vékony, közepes, vastag) 

 vajas doboz ecsetes tálnak 

 rongy, szivacs 

 1 csomag gyurma 

2 db Technokol ragasztó, 

2 db ragasztó stift (ajánlott: Pritt vagy Glue Stick) 

olló ( hegye, éle legyen ) 

30 db A4-es műszaki rajzlap 

10 db A3-as műszaki rajzlap 

1 db S-es vastagságú fekete alkoholos filctoll 

1 db M-es vastagságú fekete alkoholos filctoll 

20 db fültisztító pálcika 

20 db arctisztító korong 

12 db-os vastag színes ceruza 

 

Testnevelés: 

 fehér trikó, nadrág 

 zokni, tornacipő, hajgumi 

 

 



Tisztasági: 

törölköző 

folyékony szappan, pohár 

2 csomag 100-as papírzsebkendő 

2 csomag szalvéta 

tízórais tasak 

 

Magyar: 

Kötelező olvasmány: 

Bosnyák Viktória: A sirály a király? 

 

 

 

4. osztály 

 

o 2 db szótárfüzet 

o 10 db vonalas füzet (21 – 32-es) 

o 3 db négyzetrácsos füzet 

o 1 db sima füzet 

o 1 db jó minőségű toll (Zebra) 

o 2-3 db grafit vagy 1 db rotring + 1-2 db grafit 

o 1 db radír 

o 12 db-os színes ceruza 

o zsírkréta (jó a tavalyi is) 

o 1 db olló (jó a tavalyi is) 

o 2 db technokol ragasztó 

o 1 db nagy konzerves doboz 

o 1 db kb. 20x20 cm-es ecsettörlő rongy 

o 10 db hurkapálcika 

o 40 db műszaki rajzlap A/4-es 

o 10 db műszaki rajzlap A/3-as 

o 2 db milliméterpapír 

o 1 csomag írólap 

o 3 db irattartó dosszié 

o 1 csomag fénymásoló papír 

o 1 csomag gyurma 

o 2 csomag színes papír A/4-es 

o 1 db cipős doboz a technika felszerelésnek 

o 12-es vízfesték (jó a tavalyi is) 

o 6-os tempera +1 db fehér (jó a tavalyi is) 

o 1 db körző  



o 6-os, 8-as, 10-es ecset (jó a tavalyi is) 

o 1 db egyenes,    (jó a tavalyi is) 

o 1db derékszögű vonalzó (jó a tavalyi is) 

o 1 csomag fénymásoló papír 

 

Testnevelés: 

tornacipő 

fehér zokni 

sötétkék vagy fekete tornanadrág, 

fehér trikó vagy póló 

 

Tisztasági: 

pohár,  

fésű,  

szappan szappantartóban,  

kisméretű törölköző,  

WC papír, 

papírzsebkendő 

 

 

5. osztály 
 

5 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

1 db szótárfüzet 

7 db vonalas füzet 

5 db sima füzet (20-32) 

1 db hangjegy füzet 

1 db szögmérő 

1 db fém körző 

1 db piros-kék színesceruza 

1 db Stabilo radír 

1 db 2 B-s ceruza 

3 db HB-s ceruza 

12 db-os jó minőségű színes ceruza készlet 

2 db 

2 db 

1 db 

jó minőségű toll (Zebra) 

bármilyen színű karton (A1)  

30 cm-es vonalzó 
  

2 db háromszög vonalzó 

1 db – 1 db vastag és vékony ecset 

3 db 

1 db 

dosszié a rajzlapok tárolására 

cipős doboz az eszközöknek 



40 db 

3 db 

DIPA A4 

DIPA A3 

2 cs. írólap 

3 db névjegykarton (nem fényes) 

1 cs. fénymásoló papír 

  12-es vízfesték 

1 tubus tempera (fehér) 

2 tubus ragasztó (1 kék technokol, 1 stift) 

  jó minőségű olló 

  kicsi RAMA-s doboz 

 2 cs. 

 

2 db  

színes lapok  (A4 élénk színű) 

jó minőségű zsírkréta 

nagyobb lyukú tű (nem zsákvarró) 

  A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás (nem kötelező) 

 1 db 2G pendrive (4 év alatt használható) 

 

1 csomag 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

fénymásolópapír 

torna felszerelés tornazsák, fehér póló, kék vagy fekete tornanadrág, világos, 

gumitalpú tornacipő, melegítő (alsó, felső), lányoknak 

hajgumi 

  váltócipő (nem a tornacipő) 

ünneplő öltözet sötét alj/nadrág, fehér ing/blúz, fekete cipő, kokárda 

A Közösségi Ház könyvtárában korlátozott számban megtalálható a kötelező olvasmány. 

A www.bookline oldalon mérsékelt áron megvásárolható. 

A tornazsákot pénteken haza kell vinni, hétfőn kitisztítva hozni kell! 

A váltócipőt elhasználódás után pótolni kell! 

A használt, de jó minőségű felszerelés (körző, pendrive, ecset, stb.) a következő tanévben is 

használható. 

 

 

6. osztály 

  

5 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

1 db szótárfüzet 

7 db vonalas füzet 

5 db sima füzet (20-32) 

1 db hangjegy füzet 

1 db szögmérő 

1 db fém körző 

1 db piros-kék színesceruza 

1 db Stabilo radír 

1 db 2 B-s ceruza 

3 db HB-s ceruza 
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12 db-os jó minőségű színes ceruza készlet 

2 db 

1 db 

jó minőségű toll (Zebra) 

30 cm-es vonalzó 

2 db háromszög vonalzó 

3 db 

1 db  

dosszié a rajzlapok tárolására 

cipősdoboz az eszközök tárolására 

40 db 

5 db 

DIPA  A4 

DIPA  A3 

2 cs. írólap 

3 db névjegykarton (nem fényes) 

1 cs. fénymásoló papír 

2 tubus ragasztó (1 kék technokol, 1 stift)) 

  

 

 

1-1 db 

2 db 

1 tubus  

jó minőségű olló 

jó minőségű zsírkréta 

12-es vízfesték 

vastag és vékony ecset 

bármilyen színű karton (A1) 

fehér tempera 

kicsi RAMA-s doboz 

2 cs. színes lapok (A4 élénk színű) 

  A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás (nem kötelező) 

1 db 2G pendrive (3 év alatt használható) 

  

1 csomag 

2 db 

1 db  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

fénymásolópapír 

nagyobb lyukú tű (nem zsákvarró) 

közepes méretű agyagcserép 

torna felszerelés tornazsák, fehér póló, kék vagy fekete tornanadrág, világos, 

gumitalpú tornacipő, melegítő (alsó, felső), lányoknak 

hajgumi 

  váltócipő (nem a tornacipő) 

ünneplő ruha sötét alj/nadrág, fehér ing/blúz, fekete cipő, kokárda 

 

 

 

A Közösségi Ház könyvtárában korlátozott számban megtalálhatók a kötelező olvasmányok. 

A  www.bookline  oldalon mérsékelt áron megvásárolhatók. 

A tornazsákot pénteken haza kell vinni, hétfőn kitisztítva hozni kell! 

A váltócipőt elhasználódás után pótolni kell! 

A használt, de jó minőségű felszerelés (körző, pendrive, stb.) a következő tanévben is 

használható 
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7. osztály 

  

5 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

1 db szótárfüzet 

7 db vonalas füzet 

5 db sima füzet (20-32) 

1 db 

1 db 

hangjegy füzet 

szögmérő 

1 db fém körző 

1 db piros-kék színesceruza 

1 db Stabilo radír 

1 db 2 B-s ceruza 

3 db HB-s ceruza 

12 db-os jó minőségű színes ceruza készlet 

2 db jó minőségű toll (Zebra) 

1 db egyenes vonalzó (30cm) 

2 db háromszög vonalzó 

3 db 

1 db  

dosszié a rajzlapok tárolására 

cipős doboz az eszközök tárolására 

40 db DIPA A4 

2 cs. írólap 

3 db névjegykarton (nem fényes) 

1 cs. fénymásoló papír 

2 tubus ragasztó (1 kék technokol, 1 stift) 

  

 

 

1 tubus 

2 db 

 

2 db 

jó minőségű olló 

jó minőségű zsírkréta 

12-es vízfesték 

tempera (fehér) 

nagyobb lyukú tű (nem zsákvarró) 

kicsi RAMA-s doboz 

bármilyen színű karton (A1) 

2 cs. színes lapok (A4 élénk színű) 

  A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás (nem kötelező) 

1 db 2G pendrive (2 év alatt használható) 

  

1 csomag 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

fénymásolópapír 

torna felszerelés tornazsák, fehér póló, kék vagy fekete tornanadrág, világos, 

gumitalpú tornacipő, melegítő (alsó, felső), lányoknak 

hajgumi 

  váltócipő (nem a tornacipő) 

ünneplő ruha sötét alj/nadrág, fehér ing/blúz, fekete cipő, kokárda 

 

 

 



 

A Közösségi Ház könyvtárában korlátozott számban megtalálhatók a kötelező olvasmányok. 

A  www.bookline oldalon mérsékelt áron megvásárolhatók. 

A tornazsákot pénteken haza kell vinni, hétfőn kitisztítva hozni kell! 

A váltócipőt elhasználódás után pótolni kell! 
A használt, de jó minőségű felszerelés (körző, pendrive, stb.) a következő tanévben is használható. 

 

 

 

 

8. osztály 

  

5 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

1 db szótárfüzet 

7 db vonalas füzet 

5 db sima füzet (20-32) 

1 db hangjegy füzet 

1 db 

1 db 

fém körző 

szögmérő 

1 db piros-kék színesceruza 

1 db Stabilo radír 

1 db 2 B-s ceruza 

3 db HB-s ceruza 

12 db-os jó minőségű színes ceruza készlet 

2 db jó minőségű toll (Zebra) 

1 db egyenes vonalzó (30cm) 

2 db háromszög vonalzó 

2 db 

1 db 

 

 

1 tubus  

2 db 

1-1 db 

dosszié a rajzlapok tárolására 

cipős doboz az eszközök tárolására 

12-es vízfesték 

jó minőségű zsírkréta 

tempera (fehér) 

bármilyen színű karton (A1) 

vastag és vékony ecset 

kicsi RAMA-s doboz 

40 db DIPA A4 

2 cs. írólap 

1 cs. fénymásoló papír 

  A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás (nem kötelező) 

1 db 2G pendrive 

  Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

1 csomag fénymásolópapír 

torna felszerelés tornazsák, fehér póló, kék vagy fekete tornanadrág, világos, 

gumitalpú tornacipő, melegítő (alsó, felső), lányoknak 

hajgumi 

  váltócipő (nem a tornacipő) 
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ünneplő ruha sötét alj/nadrág, fehér ing/blúz, fekete cipő, kokárda 

  

A Közösségi Ház könyvtárában korlátozott számban megtalálhatók a kötelező olvasmányok. 

A www.bookline oldalon mérsékelt áron megvásárolhatók. 

A tornazsákot pénteken haza kell vinni, hétfőn kitisztítva hozni kell! 

A váltócipőt elhasználódás után pótolni kell! 

A használt, de jó minőségű felszerelés (körző, pendrive, stb.) a következő tanévben is 

használható. 
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