
1. osztály 

Taneszközlista 

 

Kérek szépen minden füzetet átlátszó borítóval fedve, névvel, óvodai jellel ellátva! 

- Füzetek:  

Vonalas: 5db kisméretű 1. osztályosok számára előírt hagyományos 

Négyzetrácsos: 3db kisméretű 

Sima: 2db kisméretű 

Kotta: 1db kisméretű 

 

1db üzenőfüzet (mindegy milyen) 

 

 

- 2 csomag írólap 

- 1doboz piros-kék korong 

- 4db hagyományos papírmappa 

 

Tolltartóba:    

- 3db grafit HB, esetleg B 

- max. 12 féle színes 

- 1db radírgumi 

- 1db tartályos hegyező 

- 2db stift ragasztó 

Rajz és technikadoboz:  

műanyag, csatos doboz legyen A/3-as méretű aljú  (névvel, óvodai jellel ellátva) 

- 50db A/4 rajzlap , lehetőség szerint fehér, mappában elhelyezve (névvel, óvodai jellel ellátva) 

- 1 csomag origami lap (négyzetalakú) 

- 1 db olló 

- 1db ragasztó 

- 1 csomag gyurma 

- 1db vízfestés (12 színű) 

- 1db vastag és 1db vékony ecset 

- 40x40-es viaszos vászon darab a festéshez, gyurmához 

Egyéb:   váltócipő kötelező (papucs, mamusz) 

Benti tisztasági csomag: 1 guriga papírtörlő, 2 csomag papírzsebkendő 

Német: 

- sima vagy vonalas füzet, vékony mappa a fénymásolatoknak, ragasztó, olló 

 

 

 



 

2.osztály 

Taneszközlista 

Füzetek:  

-4 db 2.osztályos vonalazású füzet  

-3 db négyzetrácsos füzet  

-2 db sima füzet 

-12 színű színes ceruza 

-5db grafit ceruza 

-2 db radírgumi 

-6db-os tempera 

-12 színű vízfesték 

-ecset (1db vékony,1 db vastag), ecsettál, rongy 

-1 csomag gyurma,1 doboz zsírkréta 

-50 db A/4-es fehér rajzlap 

-2 csomag origami színes lap 

-3 csomag írólap 

Tornafelszerelés 

-fehér póló, fekete tornanadrág, melegítő, tornacipő 

Ezeken kívül szükség lesz még egy váltócipőre vagy papucsra. 

Informatika: kicsi sima füzet 

Német: vonalas füzet, vékony mappa a fénymásolatoknak, ragasztó, olló 

 

 

 
 

 



 

TANESZKÖZLISTA 3. OSZTÁLY 
 

 
Matematika 
 

2 db A5-ös margóval ellátott négyzethálós füzet 
/körző, rövid, egyenes vonalzó, ami a tolltartóba fér/ 

 
Magyar nyelv 
 

2db 12-32. sz. vonalas füzet 
ebből 1 db nyelvtanfüzet, 1 db tollbamondásfüzet,  
golyóstoll – ne a vékonyabb fajtát válasszuk, a vastagabb 

alkalmasabb a fogásra! 

 
Magyar irodalom 
 

1 db irodalomfüzet 
1 db fogalmazásfüzet 

Környezet 1db A5-ös sima füzet, papír vagy plasztik sorvezetővel 

Német vonalas füzet, vékony mappa a fénymásolatoknak, 
ragasztó, olló 

Ének 1 db hangjegyfüzet 
Rajz 30 db A4-es és 10 db A3-as famentes rajzlap vagy műszaki 

rajzlap, gumis dosszié a rajzoknak 
vízfesték, akrilfesték, festékes tálka, 
színesceruza-készlet, zsírkréta, filckészlet 

Technika jobb minőségű olló (ne lekerekített végű!) 
négyzet alakú origami papír, színes puha papírok (kivágó 
lapok, színes hajtogató lapok), színes és natúr gyurma, 1 
nagyobb ragasztó stift, 1 technokol ragasztó, 10 db 
különböző színű (fekete is), A4-es fotókarton vagy 
tónuspapír 

Testnevelés hidegebb napokra melegítő alsó-fölső, 
sötét rövidnadrág, fehér póló, fehér zokni 
úszásra szilikon úszósapka, lányoknak 2 db szilikon  

Hittan 1 db vonalas füzet 

Tolltartóba min. 3 db HB-s grafitceruza, jó minőségű piros-kék-zöld 
színes ceruza (íráshoz, kiemeléshez), rövid vonalzó 
aláhúzáshoz, radír 

Informatika 1 db kicsi sima füzet 

Egyéb nyomdai leckefüzet, dosszié a fénymásolt lapokhoz, 
ceruzahegyező, papír zsebkendő, szalvéta, papírtörlő 
A könyvekre, füzetekre kérek szépen füzetborítót tenni 
benticipő 

 

 

 



4.osztály 

Taneszközlista 

Füzetek:  

-7 db 4.osztályos vonalas füzet ( 21-32-es)  

(olvasás, nyelvtan, fogalmazás, dolgozat fogalmazásból, környezet, német, tartalék) 

-3 db négyzetrácsos füzet ( 2 db matematika, 1 db  technika) 

-1 db hangjegyfüzet 

-1 db szótárfüzet 

-1 db leckefüzet ( bármilyen jó ami A/5-ös) 

- 1db kicsi sima füzet (informatika) 

Rajz –technika órai felszerelések: 

Gyűjtőmappa (jó a 3.osztályos is, ha megfelelő az állapota) 

-40 db A/4-es, famentes rajzlap 

-10 db A/3-as famentes rajzlap,10 db félfamentes rajzlap 

-2  csomag A/4-es színes papír, 1 csomag írólap 

A/4-es ,színes kartonok: ezekből 2-2 db kell, egy rajz órára, egy technika órára: 

2 db sárga, 2 db piros, 2 db kék, 2 db zöld, 2 db fekete 

javasolt: egyéb színű kartont is pluszban venni. 

Ragasztók:  1 tubus folyékony  pl: Technokol vagy Süni ragasztó,1 tubus ragasztó stift 

-12 színű színes ceruzakészlet,12 színű filctollkészlet,12 színű zsírkréta vagy olajpasztell 

-12 színű vízfesték, 12 színű temperafesték 

ecsetek: 2-es, 4-es, 6-os, 10-es,vizesedény,törlőrongy, 1 csomag gyurma 

1db egyenes vonalzó,1 db derékszögű vonalzó,1 db kicsi vonalzó a tolltartóba 

1db HB-s ceruza,2 db 2B-s ceruza rajz órára, legalább 6 színű színes ceruza 

2 db radír 1-2 db nem pacázó golyóstoll 

1 csomag szalvéta, 2  db 100-as papír zsebkendő csomag 

A testnevelés  és úszás felszerelés  ugyanaz, mint az előző években. 

Kérem a könyveket, füzeteket átlátszó fóliával bekötni és névvel ellátni.  

Német: vonalas füzet, vékony mappa a fénymásolatoknak, ragasztó, olló 



5.-6.osztály 

Taneszközlista 

Matematika: négyzetrácsos füzet, sima füzet (jobb a nagy alakú) 

körző ,vonalzó (egyenes, és derékszögű is), szögmérő, színes ceruzák 

Rajz,(technika):  

Rajzlaptartó mappa ( jó az előző évi is, ha még megfelelő állapotban van) 

1 db négyzetrácsos, A/5-ös füzet, Rajzdoboz a felszerelésnek 

Asztalvédő fólia vagy viaszosvászon darab (kb. 50cm x 35-40cm-es) 

(ha nincs fólia, akkor jó  néhány nagyobb újság alátétnek) 

40 db A/4-es famentes rajzlap, színes papírok, 1 csomag A/4-es méretben 

2 db 2B-s ceruza, radír, ceruzahegyező 

12 db-os színesceruza készlet, 12 színű, jó minőségű vízfesték 

tempera festék, ha lehet 12 színű 

ecsetek: 2-es,4-es,6-os, 10-es,lehet benne lapos ecset is, vizesedény, törlőrongy 

12 színű zsírkréta vagy olajpasztell, 12 színű filctollkészlet, külön még egy fekete színű filctoll 

1 csomag gyurma, hegyes, éles olló (nem kell nagy, csak jó legyen) 

színes kartonok A/4-es méretben:  1 db sárga, 2 piros, 1 kék, 1 zöld és 2db fekete színű  

ragasztók:  1 tubus  folyékony ragasztó pl. Technokol  vagy Süni ,1 db ragasztó stift   

(Ha előző évről megmaradt valami, és még jó minőségű, azt is fel tudjuk használni.) 

Informatika:kicsi, vagy nagy vonalas vagy sima füzet 

Természetismeret:kicsi, vagy nagy vonalas vagy sima füzet 
 
Magyar: 

vonalas füzet tanórákra (tetszőleges méretű, kivitelű) 

1 vonalas füzet olvasónaplóhoz (nagy méretű, az előző évi is használható) 

1 vonalas füzet dolgozatfüzetnek (kis méretű, az előző évi is használható) 

Német:vonalas füzet, vékony mappa a fénymásolatoknak, ragasztó, olló 

Testnevelés:Fehér póló ,sötét színű szabadidő nadrág,(rövid, hosszú), váltó zokni ,kényelmes 

sportcipő 

Történelem:vonalas nagyalakú füzet 

Ének-zene:hangjegy füzet 



        7.-8.osztály 

Taneszközlista 

Rajz (technika) 

A/4-es rajzlaptartó mappa, rajzdoboz, 1db A/5-ös , sima füzet 

30 db A/4-es ,famentes rajzlap, színes papírok A/4-es méretben, 1 csomag 

2 db garfit ceruza (2 B-s vagy 3 B-s), radír, ceruzahegyező 

12-es színesceruza ,12-es vízfesték , tempera festék 

ecsetek:2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset, még egy lapos ecset is temperához 

12-es zsírkréta vagy olajpasztell,12-es filctollkészlet, külön még egy fekete filctoll 

vizesedény, törlőrongy, asztalvédő fólia vagy  néhány nagyobb újságpapír alátétnek 

ragasztók : 1 db folyékony pl. Technokol  vagy Süni és még  1 db stift ragasztó 

színes kartonok: 2 db sárga, 2 piros, 1 barna, 1 kék, 1 zöld, 1 fekete 

vonalzók: 1 db egyenes , 1 db derékszögű,1 körző, éles, hegyes olló 

Az előző évről megmaradt anyagokat és eszközöket is fel tudjuk használni, ha megfelelő a 

minőségük 

Matematika: négyzetrácsos füzet, sima füzet (jobb a nagy alakú) 

körző ,vonalzó (egyenes, és derékszögű is), szögmérő, színes ceruzák 

Informatika:kicsi, vagy nagy vonalas vagy sima füzet 

Biológia:kicsi, vagy nagy vonalas vagy sima füzet 
Magyar: vonalas füzet tanórákra (tetszőleges méretű, kivitelű) 

1 vonalas füzet olvasónaplóhoz (nagy méretű, az előző évi is használható) 

1 vonalas füzet dolgozatfüzetnek (kis méretű, az előző évi is használható) 

Német:vonalas füzet, vékony mappa a fénymásolatoknak, ragasztó, olló 

Testnevelés:Fehér póló ,sötét színű szabadidő nadrág,(rövid, hosszú)váltó zokni , 

kényelmes sportcipő 

Történelem:vonalas nagyalakú füzet 

Ének-zene:hangjegy füzet 

Fizika: nagyalakú sima füzet 

Kémia: nagyalakú sima füzet 

Földrajz: nagyalakú sima füzet 


