
Taneszközök listája 
 

1. osztály 

Íróeszközök 

Tolltartóban: 

4 db HB-s grafit ceruza 

2 db vastag postairon 

2 db piros-kék ceruza 

12-es jó minőségű vastag színes ceruza 

Radír, 1 db kicsi, egyenes vonalzó 

2 lyukú (vastag, vékony) faragó 

 

Füzetek 

4 db vonalas füzet (14-32) 

2 db matematika füzet (27-32) 

1 db hangjegy füzet 

 

Rajz-technika /cipős dobozban/ 

3 cs. A/4-es méretű origami papírcsomag 

1 db fekete S-es alkoholos filctoll 

1 db fekete M-es alkoholos filctoll 

3 csomag írólap 

40 db A/4-es méretű műszaki rajzlap (keret 

nélküli) 

10 db A/3-as méretű műszaki rajzlap 

4 db dosszié, 1 csomag gyurma 

12- es jó minőségű vízfesték 

Ecsetek (vékony: 4- es, közepes: 6- os 

vastag: 10- es) 

1 tubus fehér tempera 

2 db piros Technokol ragasztó  

2 db stiftes ragasztó (ajánlott Pritt vagy 

Glue Stick) 

Ecsettál (margarinos doboz) 

Ruha (ecsettörléshez) 

1 db kicsi szivacs 

Olló (éle, hegye legyen) 

12-es zsírkréta, 12-es filctollkészlet 

10 db hurkapálca 

3 db különböző színű krepp-papír 

2 db A/1-es méretű színes fotokarton 

1 cs. 500 db-os fénymásoló papír 

 

Testnevelés 

Sötét kisnadrág 

Fehér trikó/póló  

Fehér talpú tornacipő (Ha a kisgyerek nem 

tud cipőt kötni, akkor tépőzáras!) 

Lányoknak hajgumi 

Fehér váltózokni 

 

Tisztasági felszerelés 

1 folyékony szappan 

pohár, törölköző 

2 csomag 100-as papírzsebkendő 

2 csomag szalvéta 

1 guriga eü. papír 

váltócipő (Ne papucs legyen!) 

 

Egyéb 

(matematikához egy kisebb dobozban) 

1 db papír mérőszalag 

1 cs. színes pálcika 

1 doboz számolókorong 

1 db óralap, 1 db kisméretű kétoldalú tükör 

játékpénzek ( kivágva, monogrammal 

ellátva, borítékban) 

Ünnepi alkalomra 

sötét nadrág/ szoknya, fehér ing/ blúz 



2. osztály 

Íróeszközök: 

4 db HB-s ceruza, radír 

2 db vékony piros-kék ceruza  

12-es jó minőségű színes ceruza 

1 db golyóstoll (0,5-ös) 

1 db kicsi vonalzó, ami belefér a tolltartóba 

1 db 2 lyukú (vastag, vékony) faragó 

 

Füzetek: 

6 db vonalas füzet (16-32) 

3 db matematika füzet (27-32) 

1 db hangjegy füzet 

1 db szótár füzet 

 

Testnevelés:  

fehér póló 

sötét kisnadrág 

hajgumi lányoknak 

fehér talpú tornacipő (Ha a kisgyerek nem 

tud cipőt kötni, akkor tépőzáras!) 

fehér váltózokni 

 

Rajz – Technika: 

3 cs. A4-es origami papír 

2 cs. írólap 

4 db dosszié 

40 db A/4-es műszaki rajzlap keret nélküli 

10 db A/3-as műszaki rajzlap 

1 cs. gyurma 

12-es jó minőségűvízfesték 

6-os tempera+ 1 db fehér 

ecsetek (4-es, 6-os 10-es) 

2 db piros Technokol ragasztó 

1 db fekete S-es alkoholos filctoll 

1 db fekete M-es alkoholos filctoll 

vajas doboz ecsetes tálnak 

ruha (ecsettörléshez) 

olló (hegye, éle legyen) 

12-es jó minőségűzsírkréta 

2 db stiftes ragasztó (ajánlott Pritt vagy 

Glue Stick) 

kicsi szivacs 

filctollkészlet 

3 db különböző színű krepp-papír 

2 db A/1-es méretű színes fotokarton 

1 cs. 500 db-os fénymásoló papír 

Cipős doboz amibe ez belefér. 

 

Egyéb: 

1 db 100 cm-es papír mérőszalag 

1 db 30 cm-es vonalzó 

1 db kétoldalas kicsi tükör 

1 db műanyag óralap 

 

Tisztasági felszerelések: 

törölköző 

pohár 

3 cs. 100-as papír zsebkendő 

2 cs. szalvéta 

1 guriga eü. papír 

1 folyékony szappan 

váltócipő (Ne papucs legyen!) 

 

Ünnepi alkalomra: 

sötét nadrág/ szoknya 

fehér blúz/ ing 

 

Matematikából és rajzból a megmaradt, használható állapotban lévő eszközök a 

következő tanévben is megfelelnek.



3. osztály 

Íróeszközök a tolltartóban: 

1 db rotring ceruza 

3 db HB-s grafit ceruza 

2-2 db piros, kék ceruza 

12 db-os jó minőségűszínes ceruza 

1 db golyóstoll (0,5-ös) 

radírgumi 

faragó 2 lyukú 

kicsi, egyenes vonalzó 

 

Füzetek: 

6 db vonalas füzet (12- 32 ) 

3 db négyzetrácsos füzet 

1 db szótár füzet 

 

Rajz – Technika: 

Egy nagy cipősdobozban: 

3 cs. A4-es origami papír 

2 cs. írólap 

2 db dosszié 

40 db A/4-es műszaki rajzlap keret nélküli 

10 db A/3-as műszaki rajzlap 

1 cs. gyurma 

12-es vízfesték 

6-os tempera 

ecsetek (4-es, 6-os 10-es) 

2 db piros Technokol ragasztó 

1 db fekete S-es alkoholos filctoll 

1 db fekete M-es alkoholos filctoll 

vajas doboz ecsetes tálnak 

ruha (ecsettörléshez) 

olló (hegye, éle legyen) 

12-es jó minőségű zsírkréta 

2 db stiftes ragasztó (ajánlott Pritt vagy 

Glue Stick) 

kicsi szivacs 

filctollkészlet 

3 db különböző színű krepp-papír 

2 db A/1-es méretű színes fotokarton 

1 cs. 500 db-os fénymásoló papír 

 

Testnevelés: 

fehér trikó/póló 

sötét rövidnadrág 

fehér váltózokni 

fehér talpú tornacipő 

hajgumi a lányoknak 

 

Egyéb: 

kicsi doboz a matematika eszközöknek, 

benne: 2 oldalas tükör, papír mérőszalag, 

körző, óralap, műanyag iskolai hőmérő 

1 db 30 cm-es vonalzó 

 

Tisztasági felszerelés: 

törölköző 

folyékony szappan 

pohár 

2 csomag 100-as papírzsebkendő 

2 csomag szalvéta 

1 guriga eü. papír 

váltócipő (Ne papucs legyen!) 

 

Ünnepi alkalomra: 

sötét nadrág/ szoknya 

fehér blúz/ ing 

 

Természetesen matematikából és rajzból a tavalyról megmaradt, használható 

állapotban lévő eszközök jövőre is megfelelnek. 



4. osztály 

Íróeszközök: 

1 db rotring ceruza 

3 db grafit ceruza 

2-2 db piros, kék ceruza 

12 db-os jó minőségű színes ceruza 

1 db golyóstoll (0,5-ös) 

radírgumi, faragó 

1 db kicsi vonalzó a tolltartóba 

 

Füzetek: 

10 db vonalas füzet /21 – 32 / 

3 db négyzetrácsos füzet 

1 db hangjegy füzet 

1 db szótár füzet 

 

Rajz – Technika: 

3 cs. A4-es origami papír 

2 cs. írólap, 2 db dosszié 

40 db A/4-es műszaki rajzlap keret nélküli 

10 db A/3-as műszaki rajzlap 

1 cs. gyurma 

12-es vízfesték 

6-os tempera 

ecsetek (4-es, 6-os 10-es) 

2 db piros Technokol ragasztó 

1 db fekete S-es alkoholos filctoll 

1 db fekete M-es alkoholos filctoll 

vajas doboz ecsetes tálnak 

ruha (ecsettörléshez) 

olló (hegye, éle legyen) 

12-es jó minőségűzsírkréta 

2 db stiftes ragasztó (ajánlott Pritt vagy 

Glue Stick) 

kicsi szivacs 

filctollkészlet 

3 db különböző színű krepp-papír 

2 db A/1-es méretű színes fotokarton 

1 cs. 500 db-os fénymásoló papír 

Cipős doboz a tárolásukra! 

 

Testnevelés: 

fehér trikó, póló 

fekete nadrág 

fehér váltózokni  

fehér talpú tornacipő  

hajgumi 

 

Tisztasági felszerelés: 

törölköző 

1 folyékony szappan  

pohár 

2 csomag 100-as papírzsebkendő 

1 guriga egészségügyi papír 

2 csomag szalvéta 

váltócipő (Ne papucs legyen!) 

 

Egyéb: 

kicsi doboz a matematika eszközöknek: 

2 oldalas tükör 

körző 

műanyag iskolai hőmérő 

egyenes és derékszögű vonalzó 

 

Ünnepi alkalomra: 

sötét nadrág/ szoknya 

fehér blúz/ ing 



Taneszköz lista 5-8. évfolyam  

 

Magyar nyelv és irodalom  

Tankönyv 

Munkafüzet  

4 db vonalas füzet  

Kerettantervben meghatározott kötelező 

olvasmány  

Íróeszköz 

 

Idegen nyelv 

Tankönyv  

Munkafüzet  

2 db vonalas órai füzet  

1 db szótár füzet   

Íróeszköz 

 

Matematika 

Tankönyv 

Négyzetrácsos füzet 

Sima füzet 

1 db egyenes és 1 db derékszögű vonalzó  

Körző 

Szögmérő papírból  

Íróeszköz  

 

Történelem 

Tankönyv  

Munkafüzet 

1 db vonalas füzet  

Íróeszköz 

 

Kémia 

Tankönyv  

Munkafüzet  

1 db sima füzet 

1 db egyenes vonalzó  

Íróeszköz 

Földrajz 

Tankönyv 

Munkafüzet  

1 db vonalas füzet  

Íróeszköz 

 

Biológia 

Tankönyv  

Munkafüzet 

1 db vonalas füzet 

Íróeszköz 

 

Fizika 

Tankönyv  

Munkafüzet  

1 db vonalas füzet  

1 db egyenes vonalzó  

Számológép 

Íróeszköz 

 

Ének-zene 

Tankönyv  

1 db kis alakú hangjegy füzet  

Íróeszköz 

 

Etika/Hit- és erkölcstan 

Tankönyv  

1 db vonalas füzet   

Íróeszköz 

 

Technika 

Tankönyv 

1 db. vonalas füzet 

1 db. papírvágó olló 

1 db. papírragasztó 

Íróeszköz 



Rajz/Vizuális kultúra  

20 db rajzlap  

1 db Rajzlaptartó (mappa; füzetbox)  

2 db 2B-s ceruza  

Radír, ceruzahegyező  

12 színű vízfesték + tál 

3 db különböző méretű ecset  

1 cs. 6 színű filctollkészlet  

1 cs. 6-12 színű színes ceruza 

1 db egyenes vonalzó 

Íróeszköz 

 

Informatika 

Tankönyv 

1 db. vonalas füzet 

1 db. pundrive (minimum 2 GB) 

Íróeszköz 

 

Testnevelés 

Fehér rövid ujjú póló  

Tornanadrág (fekete vagy sötét) 

Fehér zokni 

Torna- vagy edzőcipő  

Hajgumi  

 

Házirend szerint:  

váltócipő, ünnep öltözet (fehér ing/blúz; fekete nadrág/szoknya; fekete cipő) 

 

 


