
 Tanuláshoz szükséges eszközök, felszerelések 5-8 évfolyamosoknak 
 

Minden órára: golyóstoll (kék, zöld, piros), grafit ceruzák, egy doboz színes ceruza (6 különböző szín), 

radír, vonalzó, írólap (folyamatos pótlása év közben szükséges) 

 

 
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

  

Matematika 

1 db sima ,1db négyzetrácsos füzet 

(A5),vonalzók:egyenes,háromszögű, 

körző,szögmérő,mméter papír 

1 db sima ,1db 

négyzetrácsos 

füzet (A5) 

1 db sima ,1db 

négyzetrácsos 

füzet (A5) 

1 db sima ,1db 

négyzetrácsos 

füzet (A5) 

Magyar 2 db vonalas füzet 
2 db vonalas 

füzet 

2 db vonalas 

füzet 

2 db vonalas 

füzet 

Történelem 1 db vonalas (A5) 
1 db vonalas 

(A4 vagy A5) 

Folytatható az 

előző évi, vagy 

1 db vonalas 

füzet (A4) 

Folytatható az 

előző évi, vagy 

1 db vonalas 

füzet (A4) 

Önismeret, 

oszt.fő. 
1 db tetszőleges 

1 db 

tetszőleges 

1 db 

tetszőleges 

1 db 

tetszőleges 

Természetismeret 1 db sima (A5) 
1 db vonalas 

(A5)   

Term. tud .gyak. 1db négyzetrácsos(A5) 
   

Angol  
1 db vonalas, 

1 db szótárfüzet 

1 db vonalas, 

1 db 

szótárfüzet 

1 db vonalas, 

1 db 

szótárfüzet 

1 db vonalas, 

1 db 

szótárfüzet 

Erkölcstan 
1 db vonalas vagy négyzetrácsos 

(A5)    

Technika 1 db négyzetrácsos (A5) 
Folytatható az 

előző évi 

Folytatható az 

előző évi 

Folytatható az 

előző évi 

Dráma 1 db négyzetrácsos (A5) 

1 db 

négyzetrácsos 

(A5) 
  

Ének kicsi ötvonalas füzet 

Folytatható az 

előző évi, vagy 

kicsi ötvonalas 

füzet 

Folytatható az 

előző évi, vagy 

kicsi ötvonalas 

füzet 

Folytatható az 

előző évi, vagy 

kicsi ötvonalas 

füzet 

Informatika 1 db vonalas (A5) 
1 db vonalas 

(A5) 

1 db vonalas 

(A5) 

1 db vonalas 

(A5) 

Kémia 
  

1 db vonalas 

vagy 

négyzetrácsos 

(A5) 

1 db vonalas 

vagy 

négyzetrácsos 

(A5) 

Fizika 
  

1 db sima (A5) 1 db sima (A5) 

Földrajz 
  

1 db vonalas  1 db vonalas  

Biológia 
  

1 db vonalas 

(A5) 

1 db vonalas 

(A5) 

Testnevelés-Úszás 

fehér póló, rövid nadrág (kék vagy fekete) tornacipő, minimum 2 pár fehér zokni (váltani), 

késő őszre, kora tavaszra és az udvari órákra szabadidőruha, úszónadrág-úszómez, 

úszósapka, papucs, törölköző, hűvös-hideg időben sapka vagy kapucnis felső ruházat 

 

 

Vizuális kultúra 

50 db famentes rajzlap (A4); 20 db A3 rajzlap;4 db ecset (4-es, 6-os, 10-es, 12-es méretű) 

1 filctollkészlet (6 színű),fekete tűfilc, zsírkréta, vízfesték, tempera,színeslap csomag  

1 db ragasztó (Technokol vagy Sulifix); 1 db olló 

 


