
Tanszerlista alsó tagozaton 

 Füzetek Rajz-technika felszerelés Egyéb 

1. évfolyam  4 db elsős vonalazású /14-32/ 

 1 db nagyméretű sima németre 

 1 db hangjegyfüzet 

 2 db négyzethálós füzet 

Cipősdoboz méretű dobozban: 

 4 ecset/puha, csúcsos/ 

 vizestálka, rongy, 

 12-es vízfesték 

 6-os tempera  

 filctoll, olajpasztell 

 olló  

 stiftes folyékony ragasztó 

 felsős színes papír készlet 

 színes gyurma 

 tolltartó/gumis/: 3 grafit, zöld, vastag piros-kék, 

12-es színes, kicsi vonalzó, zárt hegyező, radír 

(jó minőségű, nem maszatoló) 

 matematika doboz: piros-kék korong, logikai 

készlet, pálcikák, számkártyák 20-ig, 2 

dobókocka, tükör 

 gumis mappa 2 db 

 2 csomag írólap 

 rajzlap: 30 db A/4-es, 10 db A/3-as 

 torna felszerelés: tornacipő, fehér póló-sötét 

alj/dressz, fehér zokni; sportudvari órához 

melegítő, kinti cipő 

2. évfolyam  5 db vonalas füzet (16-32) 

 2db négyzethálós füzet 

 1 db hangjegyfüzet 

 tavalyi szótárfüzet 

Cipősdoboz méretű dobozban: 

 vízfesték 

 3 db ecset (4-es, 6-os, 8-as) 

 tempera (6-os) 

 vizestálka 

 olló 

 stiftes ragasztó 

 színes ceruza készlet 

 üzenő füzet: kezdő oldalra fontosabb adatok 

 2 csomag írólap 

 30 db A/4-es famentes rajzlap 

 torna felszerelés: tornacipő, fehér póló-sötét 

alj/dressz, fehér zokni; sportudvari órához 

melegítő, kinti cipő 

 

3. évfolyam  7 db vonalas füzet (12-32) - olvasás, nyelvtan, 

fogalmazás, német, környezet, üzenő füzet, 1 db 

beadás 

 2 db négyzethálós füzet 

 tavalyi szótárfüzet 

 1 db hangjegyfüzet 

Cipősdoboz méretű dobozban: 

 vízfesték 

 3 db ecset (4-es, 6-os, 8-as)  

 tempera (6-os készlet)  

 vizestálka, törlőrongy 

 olló  

 stiftes ragasztó (1 kicsi, 1 nagy) 

 gyurma 

 filctoll 

 zsírkréta 

 tolltartó (grafitok, színesek, kis vonalzó, radír, 

hegyező) 

 matekdoboz tavalyról 

 rajzlap: 30 db A/4-es; 10 db A/3-as 

 2 csomag színespapír 

 1 csomag írólap 

 10 db hurkapálca 

 torna felszerelés: tornacipő, fehér póló-sötét 

alj/dressz, fehér zokni; sportudvari órához 

melegítő, kinti cipő 

4. évfolyam  6 db vonalas füzet (21-32) 

 1 db négyzethálós füzet 

 1 db hangjegyfüzet 

 tavalyi szótárfüzet 

Cipősdoboz méretű dobozban: 

 vízfesték 

 3 db ecset (4-es, 6-os, 8-as)  

 tempera (6-os készlet)  

 vizestálka (konzervdoboz) 

 olló 

 stiftes és folyékony ragasztó  

 zsírkréta 

 2 db irattartó mappa 

 1 csomag írólap 

 rajzlap: 30 db A/4-es, 10 db A/3-as 

 torna felszerelés: tornacipő, fehér póló-sötét 

alj/dressz, fehér zokni; sportudvari órához 

melegítő, kinti cipő 

 úszófelszerelés: fürdőruha, úszósapka, papucs, 

törölköző 

  



Tanszerlista - felső tagozat 

 

 irodalom, 

nyelvtan 

matematika német és 

népismeret 

történelem természet-

ismeret 

ének informatika technika etika/hit- és 

erkölcstan 

5-6. 

évf. 

1-1 db  

„21-32” 

jelzetű 

(A5) 

vonalas 

füzet 

1 db tetszőleges méretű 

négyzetrácsos és 

1 db tetszőleges méretű 

simalapú füzet, 

1 db A5 négyzetrácsos 

füzet, 

körző, szögmérő (5.évf.), 

vonalzókészlet 

3 db vonalas, kis 

alakú (A5) füzet, 

1 db szótárfüzet, 

1 csomag írólap, 

mappa 

1 db nagy 

alakú (A4) 

vonalas 

füzet, 

mappa 

1 db 

tetszőleges 

füzet 

1 db kis alakú 

(A5) 

hangjegyfüzet 

1 db kis  

alakú (A5) 

négyzetrácsos 

füzet 

1 db 

tetszőleges 

füzet, 

technika/rajz 

doboz 

10 db műszaki 

rajzlap 

1 db „21-32” 

jelzetű (A5) 

vonalas füzet 

 

 irodalom, 

nyelvtan 

matematika német, 

angol és 

népismeret 

történelem informatika biológia, 

földrajz és 

kémia 

fizika ének technika etika/hit- és 

erkölcstan 

7-8. 

évf. 

1-1 db  

„21-32” 

jelzetű 

(A5) 

vonalas 

füzet 

1 db tetszőleges 

méretű 

négyzetrácsos és 

1 db tetszőleges 

méretű simalapú 

füzet, 

1 db A5 

négyzetrácsos 

füzet 

4 db vonalas, 

nagy alakú 

(A4) füzet, 

1 db 

szótárfüzet, 

1 csomag 

írólap 

1 db nagy 

alakú (A4) 

vonalas 

füzet 

1 db kis  

alakú (A5) 

négyzetrácsos 

füzet 

tantárgyanként 

1-1 tetszőleges 

füzet 

1 db sima 

lapú A5 

füzet 

1 db kis 

alakú (A5) 

hangjegy-

füzet 

1 db 

tetszőleges 

füzet, 

technika/rajz 

doboz, 

10 db 

műszaki 

rajzlap 

1 db „21-32” 

jelzetű (A5) 

vonalas füzet 

 

a technika/rajz doboz tartalma: 

3 db különböző méretű ecset, vízfesték, 6-os tempera, pasztellkréta (ajánlott), olló, stiftes és folyékony ragasztó, 10 db A3-as famentes rajzlap, 

20 db A4-es famentes rajzlap, 1db A3 mappa (5.évf.) 

 

1 csomag írólap, amit év elején az osztályfőnök szed be 

 

testnevelés:  kinti felszerelés (melegítő alsó és felső, fehér póló, kinti tornacipő, váltózokni) 

         benti felszerelés (sötét alsó és fehér póló, benti tornacipő, váltózokni) 

  szappan, törölköző  

 

 

 


