
1.osztály TANSZERLISTA 
 

Kérem a felszerelésekre ráírni a gyermek nevét, rárajzolni az óvodai jelét. A tankönyveket átlátszó fóliával kérem borítani, név és óvodai jel 
ezeken is legyen. 

• 4 db vonalas füzet (1.osztályos vonalazású) (14-32) névvel 
ellátva 

• 3 csomag írólap 
• 2 db négyzetrácsos füzet 
• 1 doboz korong 
• 1 csomag  pálcika 
•  papír  mérőszalag 
• 1 db kisebb vonalzó 
• 2 db dobókocka 
• 1 db kisalakú sima füzet (20-32) 
• 30db A4-es félfamentes rajzlap 
• 20db A4-es famentes rajzlap 
• 2 db irattartó mappa 
• 12 színű vízfesték /jó minőségű/ 
• 12 színű ceruza /jó minőségű/ 
• 6 db-os tempera 
• 1 csomag 12 színű zsírkréta /jó minőségű/ 
• 1 csomag egyszínű gyurma 
• 1 csomag színes gyurma 
• 1 db fehér tempera 
• 2 csomag színes papír 
• 3 db ecset (2-es, 4-es, 8-as) 
• 1 db festéktörlő rongy 
• 1 db vizes tálka (nagy margarinos doboz) 
• 2 csomag origami papír 
• 1 csomag hurkapálca (10db) 
• 1 db olló (balkezesnek balos olló) 
• 2 db ragasztó (Sulifix, vagy más stift jellegű) 

Testnevelés 

• lányoknak:fehér póló,rövid nadrág (sötét színű), /vagy 
tornaruha/ 

• fiúknak: fehér póló,rövid nadrág (sötét színű), 
• tornacipő (tetszőleges színű) 
• zokni (fehér) 
• tornazsák (névvel ellátva) 

Tolltartó 

• 3db B-s grafitceruza 
• 12db színesceruza 
• 2 lyukú hegyező 
• 2 db piros-kék postairon 
• 2 db fehér radír 

Egyebek 

• 1db irattartó papucs 
• 2 db normálméretű cipős doboz (névvel ellátva) – ebbe kerül 

a rajz és technika felszerelés 
• váltócipő – Nem papucs! 
• székpárna 

Tisztasági csomagba, külön zsákba: 100 db papírzsebkendő, WC 
papír, folyékony szappan, szalvéta, műanyag pohár, kis törölköző 
akasztóval, lányoknak esetleg fésű 

 

 



Szükséges taneszközök a 2017/2018-as tanévre 

2. osztály 
 

6 db vonalas füzet /16-32/ 

2 db négyzetrácsos füzet /27-32/ 

1 db sima füzet 

4 cs. írólap 

50 db rajzlap 

2 db dosszié 

2 cs. origami papír 

2 cs. színes papír 

1 db papír mérőszalag 

1 db egyenes vonalzó 

1 db derékszögű vonalzó 

5 db grafit ceruza (HB, 2B) 

12 színű színes ceruza 

12 színű filctoll 

radír, hegyező 

1 db zöld golyóstoll 

 

Nagyméretű műanyag dobozba: 

12 színű vízfesték 

1 db 6-os, 2 db 10-es ecset 

ecsettál 

ecsettörlő ruha 

1 db olló 

1 doboz zsírkréta 

2–3 db Nebuló ragasztó. kenőfejes 

1 doboz színtelen gyurma 

 

Tornazsák : 

fiúk: 

fehér atléta vagy póló 

kék tornanadrág 

fehér zokni 

tornacipő 

lányok: 

kék tornadressz (vagy fehér póló és 

tornanadrág) 

fehér zokni 

tornacipő 

 

BENTI CIPŐ (nem papucs) 

 

Tisztasági csomag /textil/: 

szappan 

kis törölköző 

pohár 

fésű 

zsebkendő 

 

 

Minden eszközön legyen rajta a 

nevük! 

 

 

 



TANSZERLISTA 3. OSZTÁLY 2017/2018. 

Mennyiség Taneszköz neve, típusa 

8 db 12-32 vonalas füzet (olvasás, nyelvtan, fogalmazás, 

házi feladat nyelvtan, házi feladat olvasás, angol, 

hittan, egy tartalék) 

1db 21-32 vonalas füzet üzenő füzetnek 

2 db  27-32 négyzetrácsos füzet 

1 db leckefüzet 

3 db 20-32 sima füzet (olvasás, környezet, +pótfüzet) 

1 db 31-32 szótárfüzet 

3 csomag  írólap vagy 1.csA/4-es fénymásolópapír  

1 db irattartó papucs, ha tönkrement a tavalyi 

3 db  lefűzős dosszié 

3 db gumis dosszié, vagy irattartó patentos tasak 

Tolltartóba: 

4-5 db  grafitceruza HB-s ( pl: Kohinor, hasznos ha Valakú vagy 

hajlékony, jó minőségű. 

12db színes ceruza  

1 db zöld golyóstoll 

1 db kék golyóstoll 

1 db radír (puha, jó minőségű) 

1 db  hegyező-tartályos 

1 db vonalzó rövid 10 cm-es, ami belefér a tolltartóba 

Rajz- technika:(Pótolni kell, ami menet közben elfogyott, tavalyról 

kimaradt használható eszközöket is be lehet hozni) 

1 db  Normál cipős doboz, egyénileg beborítható, de lehet 

fedeles, vagy műanyag is a technika és rajz, eszközök 

tárolására. ( Névvel ellátva) 

1 db 12 színű zsírkréta (javaslom a Süniset) 

1 doboz natúr gyurma 

1 db olló (jó minőségű éles, de nem hegyes) 

3 tubus ragasztó (2dbstiftes 20g-os és 1 db folyékony,) 

1 doboz 6 darabos tempera 

12-es vízfesték 

1 db jó nedvszívó rongy ecsettörlésre 

1 db ecsettál (margarinos doboz méretű) 

3 db  ecset (4-es, 8-as, 10-es, nem lapos szőrű!) 

1 cs Háztartási csomagolópapír 

50db félfamentes rajzlap (szép fehér) 

10 db műszaki rajzlap A/4-es 

2 csomag  négyzet alakú origami lap 

(színes papír) 

Harmadik osztályos 

technika csomag, 

hurkapálca, gyurmatábla 

NEM kell!!!! 
2 csomag A/4-es méretű origami lap 

(mindkét oldalán színes)  

1 db 12 színű filctoll 

1 db Tű, nagy lyukú, himzőfonal 

 Matematika 

1 db kisebb méretű cipős doboz vagy jégkrémes doboz, 

amelyben a felszerelések lesznek elhelyezve 

20 db boríték 

2 db dobókocka 

1 db kis tükör 

 Tornafelszerelés: 

Felakasztható tornazsák, fehér zokni, fehér póló, rövidnadrág. 

Tornacipő (ne csússzon a talpa) Kislányoknak nem kötelező a 

tornadressz. 

Egyenruha: 

Fehér ing/blúz.  Sötétkék vagy fekete nadrág/szoknya.   Sötét zokni, 

lányoknak testszínű vagy fehér harisnya. Sötét cipő. 

Tisztálkodás: 

1 cs szalvéta, 1 tekercs wc papír, 1 db folyékony szappan, 1 cs papír 

zsebkendő (100db) 2 tekercs papírtörlő, pohár (műanyag),  

1 db textil szalvéta, kisméretű törülköző. Váltócipő. 

MINDENEN LEGYEN RAJTA A GYERMEK NEVE!!! 



Taneszközjegyzék a 4. osztály számára 

 

� 8 db 4. osztályos vonalazású füzet /1 db olvasás, 2 db nyelvtan, 1 db 

fogalmazás, 1 db pót , 1 db angol, 1 db hittan/ (száma: 21-32)  

� 1 db szótár füzet 

� 1db üzenő füzet (bármilyen) 

� 2 db négyzetrácsos füzet (száma: 27-32) 

� 1db kottafüzet ( a tavalyi folytatható) 

� 3 db grafit ceruza 

� hosszú vonalzó (kb. 30 cm-es), akinek elveszett 

� 1db derékszögű vonalzó, akinek elveszett 

� körző 

� radír 

� 12 db-os színes ceruza 

� filctoll 

� 1-1 db kék, zöld, piros toll 

� a kézműves doboz készletének felújítása (ecsetek, tempera, vízfesték, 

zsírkréta, ecsettál, rongy)  

� 1 db jól vágó olló (éles, hegyes)  

� 2 db kenőfejes ragasztó (nem folyékony) 

� 1 kis tubus Technocol ragasztó  

� 2 csomag origami lap  

� 40 db A/4-es rajzlap 

� 10 db A/4-es műszaki rajzlap  

� 2 csomag írólap /lehetőleg famentes/ 

� testnevelés felszerelés: fehér zokni, fehér póló, rövid nadrág , tornacipő 

� váltócipő /nem papucs/ 

� Tisztasági csomag: WC papír, 100 db-os papírzsebkendő,műanyag 

pohár,  

Minden felszerelésen legyen rajta a tanuló neve! 

A 3. osztályban megmaradt, még használható felszerelések /kivétel a vonalas 

füzet/ elrakhatók, és természetesen 4. osztályban felhasználhatók!!! 



Tanszerlista 5-6. osztály számára 
 

 
Füzetek: 
Magyar irodalom: vonalas kis alakú (21-32-es) (3 db) 
Magyar nyelvtan: vonalas kis alakú (21-32-es) (2 db) 
Történelem: vonalas nagy alakú (2 db) 
Matematika: négyzetrácsos nagy alakú (2 db) (lehet spirál is) és 1db 
sima kis alakú (geometriához) 
Természetismeret: sima kis alakú (2 db) vagy 1 db nagyalakú 
Angol: vonalas kis alakú (2 db), szótár (1 db) 
Hittan: vonalas kis alakú (1 db) 
Technika: sima nagy alakú (1 db) 
Rajz: négyzetrácsos kis alakú (1 db) 
Ének: kotta kis alakú (1 db) 
Informatika: sima kis alakú (2 db) 
Leckefüzet (bármi megfelel) 
3 csomag írólap a röpdolgozatoknak 
Hasznos lehet 1 db mappa a lapoknak, röpdolgozatoknak, hogy ne 
gyűrődjön semmi.  
Egyéb eszközök:  
Matematika: körző, vonalzók (egyenes is, derékszögű is), szögmérő 
Rajz és technika: 

 40 db rajzlap (fehér félfamentes) 
 12 színű festék (jó minőségű) 
 ecsetestál, ecsetek (többféle vastagságú: 2, 4, 8)) 

12 színű színes ceruza 
filctollak (legyen több szín) 
mappa a rajzoknak 
gyurma (színes is, fehér is),olló, ragasztó 
2 csomag színes papír 
1 db cipős doboz, amibe minden belefér 

 
Írószerek a tolltartóba: 

tollak (kék színű: ebből több is kell egész évre, zöld színű) 
grafit ceruza (rajzolni: B, 2B, írni: HB) 
rotring ceruza (íráshoz), rotringbél (elegendő),radír, hegyező 

   
Tornaórára: 
fehérpóló, fiúknak fekete rövidnadrág, lányoknak fekete 
biciklisnadrág,  tornacipő, fehér zokni 
Váltócipő(lehetőleg ne papucs) 
Ünneplő ruha:  
egyszínű fehér blúz/ing, fekete szoknya/nadrág  
Jó, ha van mindenkinél: zsebkendő, WC papír, szappan. 
Füzetekből, írószerekből pótlásról is érdemes gondoskodni már most, 
mert a füzetek betelhetnek, az írószerek elkophatnak. Év közben 
nehezebb pótolni őket. 
Kötelező olvasmányok:  
5. osztály: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
6. osztály: Gárdonyi Géza: Egri csillagok 



Tanszerlista 7-8. osztály számára 

 
Füzetek: 
Magyar irodalom: vonalas kis alakú (21-32-es) (3 db) vagy nagy 
alakú (2 db) 
Magyar nyelvtan: vonalas kis alakú (21-32-es) (2 db) 
Történelem: vonalas nagy alakú (2 db) 
Matematika: négyzetrácsos nagy alakú (3 db) (lehet spirál is) és 
1 db sima kis alakú (geometriához) 
Angol: vonalas kis alakú (2 db), szótár (1 db) 
Biológia: sima kis alakú (2 db) 
Fizika: négyzetrácsos kis alakú (1 db) 
Kémia: sima kis alakú (1 db) 
Földrajz: sima kis alakú (1 db) 
Hittan: vonalas kis alakú (1 db) 
Technika: sima nagy alakú (1 db) 
Rajz: négyzetrácsos kis alakú (1 db) 
Ének: kotta kis alakú (1 db) 
Informatika: sima kis alakú (2 db) 
Leckefüzet (bármi megfelel) 
3 csomag írólap a röpdolgozatoknak 
Hasznos lehet 1 db mappa a lapoknak, röpdolgozatoknak, hogy 
ne gyűrődjön semmi. 
Érdemes mindenből pótfüzetre is gondolni, mert könnyen 
betelhetnek a füzetek, ne év közben kelljen gondoskodni róluk. 
Egyéb eszközök:  
Matematika: körző, vonalzók (egyenes is, derékszögű is), 
szögmérő, esetleg számológép  
 

 
Rajz és technika: 

 40 db rajzlap (fehér, félfamentes) 
 12 színű festék (jó minőségű) 
 ecsetestál, ecsetek (többféle vastagságú: 2, 4, 8) 

12 színű színes ceruza 
filctollak (legyen több szín) 
mappa a rajzoknak 
gyurma (színes is, fehér is), olló, ragasztó 
2 csomag színes papír 
5 db milliméterpapír 
1 db cipős doboz, amibe minden belefér 

Írószerek a tolltartóba: 
tollak (kék színű-ebből több is kell egész évre-, zöld színű) 

 grafit ceruza (rajzolni: B, 2B, írni: HB), radír, hegyező 
 rotring ceruza (íráshoz), rotringbél (elegendő) 
Torna órára: 
fehér póló, fiúknak fekete rövidnadrág, lányoknak fekete 
biciklisnadrág,  tornacipő, fehér zokni 
Váltócipő  (lehetőleg ne papucs) 
Ünneplő ruha:  
egyszínű fehér blúz/ing, fekete szoknya/nadrág  
Kötelező olvasmányok: 
7. osztály: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 
8. osztály: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 


