1. osztályban szükséges felszerelések




































5 db vonalas füzet (1. oszt. vonalazású száma 14-32)
2 db négyzethálós füzet (száma 27-32)
2 db sima füzet (száma 20-32)
1 db hangjegy füzet (száma 36-16)
3 csomag írólap (famentes)
1 doboz számolókorong
1 csomag számolópálcika
1 db papír mérőszalag
1 db óralap
1 db kis tükör
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
2 db A/4-es gumis mappa
50 db famentes rajzlap
rajztábla
12 színű vízfesték
12 színű zsírkréta
ecset (4-es, 6-os, 8-as, 10-es)
ecsettörlő
fedeles víztartó
újságpapír
színes papírkészlet (1 csomag A/5-ös)
2 csomag négyzet alakú origami papír
1 cs. színtelen gyurma
1 cs. színes gyurma
olló
1 db folyékony ragasztó (Technokol)
1 db kenőfejes (stift) ragasztó
10 db hurkapálca
Tolltartó: 5 db grafit ceruza (HB)
2 db vastag postairon (piros-kék)
2 db vékony postairon (piros-kék)
12 színű színes ceruza
zárt ceruzahegyező
radír
1 db kis vonalzó

Tornafelszerelés:
fehér póló
fekete rövidnadrág
fehér zokni
tornacipő

Kinti testneveléshez:
szabadidő ruha
kinti sportcipő
váltócipő

A tankönyvekre átlátszó borító névvel ellátva!
Kérünk egy olyan dobozt (cipős v. műanyag), amelybe beleférnek a vizuális kultúra és
életvitel- és gyakorlathoz szükség felszerelése.
Kérjük minden személyes tárgyra a gyermek nevét és osztályát ráírni szíveskedjenek!
(alkoholos filctoll)

2. osztályban szükséges felszerelések










7 db vonalas füzet (száma 16-32)
2 db négyzetrácsos füzet (száma 27-32)
1 db sima füzet (száma 20-32)
1 db kottafüzet
1 db leckefüzet
2 db A/4-es irattartó mappa
1 db A/4-es mappa a sakkórához
2 csomag írólap
1 db 30 cm-es vonalzó

Technika – rajz: kis méretű cipős doboz
 50 db famentes rajzlap
 rajztábla
 12 színű vízfesték
 12 színű zsírkréta
 ecset ( 2-es, 6-os, 10-es)
 ecsettörlő
 víztartó edény
 2. osztályos színes papírkészlet
 négyzet alakú origami papír
 olló
 ragasztó ( 1 db Sulifix vagy Technokol Rapid, 1 db stift )
 gyurma (fehér és színes)
 1 csomag hurkapálca
 zsebtükör
 100 cm-es papír mérőszalag
Tolltartóba:
 4 db grafitceruza ( HB )
 színes ceruzák (12 szín )
 1 db radír
 1 db hegyező
 1 db kék golyóstoll
 15 cm-es vonalzó, ami belefér a tolltartóba
Tornazsákba:
 fekete rövidnadrág
 fehér póló
 fehér zokni
 tornacipő
váltócipő
műanyag pohár

3. osztályban szükséges felszerelések









8 db 12-32 számú 3. osztályos vonala füzet
2 db 27-32 számú négyzethálós füzet
1 db sima füzet
1 db szótárfüzet
1 db kottafüzet
1 db A/4-es irattartó mappa
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
golyóstoll















40 db famentes rajzlap
1 db rajztábla
papírdosszié a rajzokhoz
12 színű vízfesték
6 színű tempera + 1 tubus fehér tempera
12 színű zsírkréta
ecset (2-es,6-os, 8-as, 10-es)
ecsettörlő
víztartó edény (nagyméretű)
négyzet alakú origami papír
olló (közepes méretű, kissé hegyes)
ragasztó (technokol stift)
gyurma (színes-fehér)

Tornafelszerelés:
 fehér póló
 sötét rövidnadrág
 fehér zokni
 tornacipő
váltócipő
Kötelező olvasmány:
Fekete István: Vuk

4. osztályban szükséges felszerelések











8 db 21-32 vonalas füzet
2 db 27-32 számú négyzethálós füzet
1 db kotta füzet
1 db szótár füzet
A/4-es irattartó mappa
1 db (30 cm-es) egyenes vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1 db mérőszalag
1 db zsebtükör
1 db körző











50 db rajzlap
rajztábla
papír dosszié a rajzokhoz
12 színű vízfesték
12 színű tempera
12 színű zsírkréta
ecset (2-es, 6-os, 8-as, 10-es)
ecsettörlő
víztartó nagyméretű










színes papírkészlet
négyzet alakú origami papír
olló
ragasztó ( Technokol, stift )
tolltartó: 3 db grafit ceruza
12 színű színes ceruza
1 golyóstoll
radír, hegyező

tornafelszerelés:
 fehér póló
 sötét rövidnadrág
 fehér zokni
 tornacipő
váltócipő
Kötelező olvasmány:

Móra Ferenc : Kincskereső kisködmön
Saint-Exupéry. A kis herceg

5. osztályban szükséges felszerelések

















10 db vonalas füzet kisalakú
4 db vonalas füzet nagyalakú
5 db négyzethálós füzet nagyalakú
1 db sima füzet kisalakú (Informatika)
2 db sima füzet nagyalakú
1 db papírdosszié
1 db kottafüzet
1 db szótár füzet (Angol nyelv)
1 db üzenő füzet
3 csomag írólap (röpdolgozat stb.)
1 db ceruzahegyező
1 db radír
1 doboz színes ceruza készlet
HB-s, B-s, 2B-s ceruzák
váltócipő

(A/5)
(A/4)
(A/4)
(A/5)
(A/4)

Matematika:
 1 db egyenes vonalzó
 1 db derékszögű 45-os vonalzó
 1 db derékszögű 60-os vonalzó
 1 db szögmérő
 1 db körző
Rajz:
 2, 6, 10 ecset
 12 színű vízfesték
 zsírkréta 12 színű
 tempera 12 színű
 40 db rajzlap famentes
 1 db rajztábla
 1 db dosszié rajzlapoknak
 2 db vizes edény, törlőrongy
Testnevelés:
 1 db benti tornacipő, sötét nadrág, fehér póló, fehér zokni
 1 db kinti sport cipő, melegítő
Kötelező olvasmány:
Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk (1907)

6. osztályban szükséges felszerelések
Füzetek
 magyar nyelvtan és irodalom: 1-1 db kisalakú vonalas füzet
 történelem: 1 db nagyalakú vonalas füzet
 angol: 1 db kisalakú vonalas füzet + 1 db szótárfüzet (lehet folytatni az 5.-eset)
 matematika: 1 db nagyalakú sima füzet + 4 db nagyalakú négyzetrácsos füzet
 informatika: 1 db kisalakú vonalas füzet
 földrajz: 1 db nagyalakú vonalas füzet
 biológia: 1 db nagyalakú vonalas füzet
 ének: 1 db nagyalakú kottafüzet
 technika/háztartástan: 1 db nagyalakú sima füzet (lehet folytatni az 5.-eset, ha az szép
állapotban van)
 erkölcstan: 1 db kisalakú sima füzet (lehet folytatni az 5.-eset, ha az szép állapotban
van)





1 db üzenőfüzet (bármilyen kisalakú, akár alsós füzet)
2 csomag írólap
HB-s, B-s, 2B-s ceruzák
zárt ceruzafaragó, jó minőségű radír

Matematikára
 1 db egyenes vonalzó (30 cm-es, nem hajlítható)
 1 db derékszögű 45°-os vonalzó (16x16 cm-es)
 1 db derékszögű 60°-os vonalzó (kb. 22 cm-es)
 1 db szögmérő (nem kör alakú)
 1 db körző (jó minőségű)
 1 doboz színes ceruzakészlet (6 színű)
Rajzra
 több méretű ecset (2-es, 6-os, 10-es)
 12 színű vízfesték
 12 színű tempera
 40 darab famentes rajzlap
 1 db rajztábla
 1 db dosszié a rajzlapoknak
 2 db vizes edény, törlőrongy
Testnevelés:
 1 db benti tornacipő, sötét nadrág, fehér póló, fehér zokni
 1 db kinti cipő, melegítő
váltócipő!
Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Ajánlott olvasmány: Charles Dickens: Koldus és királyfi

7. osztály szükséges felszerelések

TANTÁRGY

Matematika

Magyar

Irodalom
Nyelvtan
(dolgozatfüzet)
Történelem
Angol
(szótárfüzet)
Etika/hit- és erkölcstan
Algebra
(dolgozatfüzetA)
Mértan
(dolgozatfüzetM)

Biológia

Informatika
óravázlatokhoz
rendszertan füzet
Földrajz
Fizika
Kémia
Ének-zene

TÉTELSZÁM
db
1
1
1
1
2
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
1
6
3
1
1
sok
1

Technika/háztartástan
Testnevelés

1
1
1
1
2-2
1
1
1
1
1
1-1
1
1
40
1
1-1

Egyéb

1
1

Rajz

ESZKÖZ
nagyalakú (A/4) vonalas füzet
nagyalakú (A/4) vonalas füzet
kisalakú (A/5) vonalas füzet
nagyalakú (A/4) vonalas füzet
kisalakú (A/5) vonalas füzet
kisalakú (A/5) vonalas füzet
kisalakú (A/5) vonalas füzet
nagyalakú (A/4) négyzethálós füzet
kisalakú (A/4) négyzethálós füzet
nagyalakú (A/4) sima füzet
kisalakú (A/4) sima füzet
egyenes (30 cm), merev, műanyag vonalzó
derékszögű 450-os (15x16 cm), merev, műanyag vonalzó
derékszögű 600-os (21x26 cm), merev, műanyag vonalzó
merev, műanyag szögmérő
[jó minőségű] körző
különböző színű ceruza
csomag írólap
kisalakú (A/4) sima füzet
lefűzhető iratgyűjtő mappa
genotherm/irattartó fólia
kisalakú (A/4) sima füzet
nagyalakú (A/4) sima v. vonalas füzet
nagyalakú (A/4) négyzethálós füzet
nagyalakú (A/4) négyzethálós füzet
kottafüzet füzet
HB-s, B-s, 2B-s ceruzák, radír
színes ceruza készlet (12 színű)
12 színű zsírkréta készlet
12 színű vízfesték készlet
12 színű tempera készlet
vizes edény + törlőrongy
2-es, 6-os, 10-es ecset
rajztábla
dosszié rajzlapoknak
famentes rajzlap
nagyalakú (A/4) sima füzet
benti és kültéri tornacipő
sötét rövidnadrág + fehér póló + fehér zokni
tréningruha
váltócipő

Kötelező olvasmány:
 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
 Lois Lowry: Emlékek őre
 Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

8. osztályban szükséges felszerelések































5 db kisalakú vonalas füzet
5 db nagyalakú vonalas füzet
3 db kisalakú füzet négyzethálós
2 db nagyalakú füzet négyzethálós
2 db kis alakú sima füzet
3 db nagyalakú sima füzet
20 db négyzethálós dupla lap (dolgozatíráshoz)
1 db papírdosszié
1 db nagyalakú kottafüzet
1 db szótárfüzet
5 csomag írólap
1 db egyenes vonalzó (30 cm-es)
1 db nagy 450–os vonalzó
1 db nagy 600–os vonalzó
1 db szögmérő
1 db körző
1 doboz színes ceruza készlet
HB-s, B-s, 2B-s ceruzák
2, 6, 10 méretű ecset
12 színű festék
12 színű zsírkréta
12 színű tempera
40 db famentes rajzlap
1 db rajztábla
1 db dosszié rajzlapoknak
2 db vizesedény, törlőrongy
1 pár benti tornacipő, sötét nadrág, fehér póló, fehér zokni
1 pár kinti sport cipő, melegítő
1 pár váltócipő

Kötelező olvasmány:
 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
 Szabó Magda: Abigél
 Lois Lowry: Emlékek őre

