
1. évfolyam 

 

Kérjük, hogy az iskolakezdéshez vásárolják meg a következő tanszereket: 

 

 

vonalas füzet (14-32)  3 db A/4 rajzlap 50 db 

négyzetrácsos füzet (27-32) 3 db színes ceruza 12 db-os  1 doboz 

írólap 4 csomag Filctoll 12 db-os  1 doboz 

grafitceruza HB-s 5 db zsírkréta (Süni ) 1 doboz 

vastag postairon 1 db gyurma színes 1 doboz 

piros-kék színes ceruza 2 db   

vastag és vékony ecset 1 – 1 db ragasztó stiftes (Pritt közepes) 2 db 

vízfesték (Süni) 12 színű A/4 karton 1 db zöld, 1 db piros, 1 db 

sárga, 1 db kék 

 

fénymásolópapír 

(5 db piros, 5 db kék, 5 db 

sárga, 5 db zöld, 5 db barna) 

25 db sima füzet   1 db 

 

 

A tanszercsomagon kívül szükséges még: 

 

táska  

tolltartó  

A/4 iratgyűjtő 3 darab 

textilszalvéta (kb.30x30 cm) 2 darab 

uzsonnás doboz  

kulacs 1 db 

tornafelszerelés    fehér póló, kék rövidnadrág, fehér zokni, cipő (fehér 

talpú) 

textilzsák a rajzeszközök 

részére 

 



2.  osztály 

 

 

 

Házi olvasmány a nyári szünetre: 

Csukás  István: Mirr-Murr kalandjai I. 

 

A tanévkezdésre az alábbi füzeteket, eszközöket kérjük 

beadni! 

 

16-32    vonalas füzet                      4 db 

27-32    négyzetrácsos füzet            2 db 

             hangjegyfüzet                     2 db 

             fűzött füzet (mesefüzet)      2 db 

műszaki rajzlap A4 10 db/csomag       3 db 

ragasztó stift (Pritt)             2 db  

12 színű filctoll                   1 db 

fekete tűfilc                         1 db 

tempera   ( tégelyes)               

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

ecsettál 

Famentes írólap                  5 csomag 

 Színes fénymásolsólap 25 db 

(piros 5, sárga 5, zöld 5, kék 5, barna 5 db) 

12 db színes ceruza          

Színes karton A/4                6 db 

(piros, sárga, zöld, kék, barna, fekete) 

             HB grafit ceruza                  4 db 

             Radír                                    2 db 

             piros-kék végű ceruza         2 db 

             vonalzó átlátszó (egyenes, rövid 15 cm) 

             olló 

             Progresso 12 színű 

             iratgyűjtő A/4                      5 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3. osztály 

 

 

 

Választható házi olvasmány a nyári szünetre: 

Csukás István: Nyár a szigeten 

Berg Judit: Lengemesék II. Nádtengeri nyár 

Janikovszky Éva: Égigérő fű 

 

A tanévkezdésre az alábbi füzeteket, eszközöket vásárolják 

meg! 

21-32    vonalas füzet                     6 db 

27-32    négyzetrácsos füzet           3 db 

36-16    hangjegy füzet                   2 db 

21-32    mese füzet                         1 db 

31-32    szótár füzet                        1 db 

             Grafit ceruza HB-s            4 db 

             kék-piros ceruza (vékony) 1 db 

             Kék színű golyóstoll          1 db 

             Puha radír                           3 db                  

             30 cm-es vonalzó               1 db 

             Famentes rajzlap A4 10db/csomag  4 csomag 

ragasztó stift /nagy/ PRITT  3 db 

iratgyűjtő A/4                    5 db 

tempera 6 színű tubusos  

ecset (vékony – vastag) – előző évi 

Színes ceruza /12 db-os/      1 db 

Színes fénymásoló papír    20 db /5 alapszín )piros, 

sárga, zöld, kék, barna) 

írólap                                 4 csomag 

Progresso                         12 színű        

Fekete tűfilc                       1 db     

Olló                                    1 db 

15 cm-es egyenes vonalzó 

 

 

 

 
 

 4. osztály 

 

 

 

Házi olvasmányok a nyári szünetre:  

Bálint Ágnes: A repülő dívány 

Nógrádi Gábor: PetePite 

Berg Judit: Rumini sorozatának bármelyik kötete 

 

A tanévkezdésre az alábbi füzeteket, eszközöket vásárolják 

meg! 

21-32    vonalas füzet                    6  db 

27-32    négyzetrácsos füzet          2 db 

36-16    hangjegy füzet                  1 db 

31-32    szótár füzet                       1 db 

Hegyes grafit ceruza         3 db 

30 cm-es vonalzó              1 db + rövid vonalzó 

Derékszögű vonalzó         1 db 

Kék színű toll                    1 db 

Körző 

Puha radír 

Iratgyűjtő A/4                   3 db (tavalyi is jó) 

Műszaki rajzlap  A/4        20 db 

Ragasztó stift                    3 db 

Filctoll készlet 12 db-os 

Színes fénymásoló papír A/4    25 db /5 színű, piros, 

sárga, zöld, kék, 

barna/ 

Írólap                                 2 csomag 

Tempera,   előző évi is jó ha használható. 

Progresso 12 színű,  előző évi is jó ha használható. 

Színes ceruza  12 színű 

Puha szőrű ecset  6-os 1 db,  10-es  1 db – tavalyi is jó 

Színes karton A4-es /5db – 6 szín/piros, zöld, sárga, 

kék, barna, fekete 

 

 



5. osztály 

 

 

Házi olvasmányok  a nyári szünetre: 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Tóth-Máté Miklós: Pecúrok 

Szabó Magda: Tündér Lala 

 

A tanévkezdésre az alábbi füzeteket, eszközöket 

vásárolják meg! 

 

81-32     vonalas füzet A4             4 db 

21-32    vonalas füzet                    5  db 

87-32    négyzetrácsos füzet          3 db 

80-32    sima füzet A4                   4 db 

36-16    hangjegy füzet                  1 db 

20-32    sima füzet  A5                  1 db 

31-32    szótár füzet                       1 db 

famentes rajzlap  A4        20 db 

famentes rajzlap A3          5 db 

progresso   12 színű         1 db 

ceruza 2B-s                      1 db 

iratgyűjtő rajzokhoz  A/3    1 db 

 

 

 

 6. osztály 

 

Házi olvasmányok a nyári szünetre: 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 

 

 

 

A tanévkezdésre az alábbi füzeteket, eszközöket vásárolják 

meg! 

81-32     vonalas füzet A4             5 db 

21-32    vonalas füzet                    3  db 

87-32    négyzetrácsos füzet          3 db 

80-32    sima füzet A4                   4 db 

36-16    hangjegy füzet                  1 db 

20-32    sima füzet   A5                 1 db 

31-32    szótár füzet                       1 db 

famentes rajzlap  A4        20 db 

             famentes rajzlap A3          5 db 

             progresso   12 színű         1 db 

ceruza 2B-s                      1 db 

iratgyűjtő rajzokhoz  A/3 1 db 

 

 

 

     7. osztály 

 

Házi olvasmányok a nyári szünetre: 

Jókai Mór: A  nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter  esernyője 

 

 

 

A tanévkezdésre az alábbi füzeteket, eszközöket vásárolják 

meg! 

81-32     vonalas füzet A4             5 db 

21-32    vonalas füzet                    6 db 

87-32    négyzetrácsos füzet          3 db 

80-32    sima füzet A4                   6 db 

36-16    hangjegy füzet                  1 db 

31-32    szótár füzet                       1 db 

20-32    sima füzet  A5                  1  db 

             kockás spirál füzet            2 db 

famentes rajzlap  A4        20 db 

             famentes rajzlap A3          5 db 

             progresso   12 színű          1 db 

ceruza 2B-s                       1 db 

iratgyűjtő rajzokhoz  A/3  1 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. osztály 

 

 

 

Házi olvasmányok a nyári szünetre: 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

Ajánlott olvasmány: 

Szabó Magda: Abigél 
 

A tanévkezdésre az alábbi füzeteket, eszközöket 

vásárolják meg! 

81-32     vonalas füzet A4             5 db 

21-32    vonalas füzet                    5 db 

87-32    négyzetrácsos füzet          3 db 

80-32    sima füzet A4                   6 db 

36-16    hangjegy füzet                  1 db 

31-32    szótár füzet                       1 db 

20-32    sima füzet A5                   4 db 

famentes rajzlap  A4        20 db 

famentes rajzlap A3          5 db 

progresso   12 színű         1 db 

ceruza 2B-s                      1 db 

iratgyűjtő rajzokhoz A/3  1 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


