Szükséges eszközök listája
az 1. a osztályban
Magyar nyelv és irodalom: 3 db első osztályos vonalazású (14-32-es) füzet, 1db nagyalakú (A4-es, 80-32-es
számú) sima füzet, 100 db kisalakú boríték, 1 db kis méretű, műanyag szegéllyel
ellátott tükör
Matematika: 3 db négyzetrácsos füzet, 1 doboz korong, 1 cs. színes pálcika, 1 db kis műanyag óralap,
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó, papírmérőszalag, kis ételes műanyag doboz
Ének-zene: 1 db hangjegyfüzet (kisméretű).
Vizuális kultúra: 30 db A/4-es famentes rajzlap, 10 db félfamentes rajzlap, 6 színű süni márkájú vízfesték és
tempera, paletta, 12 színű zsírkréta, filctoll, vizes tálka, szivacs, 6-os, 8-as, 10-es ecset.
Technika: 5 cs. írólap, 2 csomag színes origami papír 2 db krepp-papír, 4 db stiftes ragasztó, olló, 1 doboz süni
márkájú gyurma, 10 db hurkapálca, 10 db A/4-es színes papír, 1 db műanyag tányéralátét.
Etika/ Hit- és erkölcstan: 1db első osztályos vonalazású füzet (mese füzet 14-32, fűzött füzet).
Testnevelés: fehér talpú tornacipő, lányoknak piros tornamez, fiúknak piros tornanadrág, fehér póló, fehér zokni,
tornazsák, babzsák, ugrálókötél.
Tolltartó: 4db HB-s ceruza, 2 db kék-piros ceruza, 12 színű színes ceruza készlet, fehér radír, kis vonalzó, hegyező
Egészségügyi csomag: 1 db fésű, 1db műanyag pohár, 1db uzsonnás ruhaszalvéta, 1db kiskanál, műanyag
uzsonnás doboz, akasztóval ellátott törülköző, 2 csomag papír zsebkendő, 2 csomag
éttermi szalvéta, 4 tekercs WC papír, 1 db folyékony szappan.
Felméréseknek: 3 db A/4-es mappa.
Üzenő füzet: 1 db elsős vonalazású 14-32-es füzet.
Minden felszerelést névvel ellátva kérünk.

Szükséges eszközök listája
az 1.b osztályban
Magyar nyelv és irodalom: 3 db első osztályos vonalazású (14-32-es) füzet, 1db nagyalakú (A4-es, 80-32-es
számú) sima füzet, 100 db kisalakú boríték, 1 db kis méretű, műanyag szegéllyel
ellátott tükör
Matematika: 3 db négyzetrácsos füzet, 1 doboz korong, 1 cs. színes pálcika, 1 db kis műanyag óralap,
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó, papírmérőszalag, kis ételes műanyag doboz
Ének-zene: 1 db hangjegyfüzet (kisméretű).
Vizuális kultúra: 30 db A/4-es famentes rajzlap, 10 db félfamentes rajzlap, 6 színű süni márkájú vízfesték és
tempera, paletta, 12 színű zsírkréta, filctoll, vizes tálka, szivacs, 6-os, 8-as, 10-es ecset.
Technika: 5 cs. írólap, 2 csomag színes origami papír 2 db krepp-papír, 4 db stiftes ragasztó, olló, 1 doboz süni
márkájú gyurma, 10 db hurkapálca, 10 db A/4-es színes papír, 1 db műanyag tányéralátét.
Etika/ Hit- és erkölcstan: 1db első osztályos vonalazású füzet (mese füzet 14-32, fűzött füzet).
Testnevelés: fehér talpú tornacipő, lányoknak piros tornamez vagy piros nadrág és fehér póló, fiúknak piros
tornanadrág, fehér póló, fehér zokni, tornazsák, babzsák, ugrálókötél.
Tolltartó: 4db HB-s ceruza, 2 db kék-piros ceruza, 12 színű színes ceruza készlet, fehér radír, kis vonalzó, hegyező
Egészségügyi csomag: 1 db fésű, 1db műanyag pohár, 1db uzsonnás ruhaszalvéta, 1db kiskanál, műanyag
uzsonnás doboz, akasztóval ellátott törülköző, 2 csomag papír zsebkendő, 2 csomag
éttermi szalvéta, 4 tekercs WC papír, 1 db folyékony szappan.
Felméréseknek: 3 db A/4-es mappa.
Üzenő füzet: 1 db elsős vonalazású 14-32-es füzet.
Idegen nyelv: 1 db A/4-es gumis mappa
Minden felszerelést névvel ellátva kérünk.

Szükséges eszközök második osztályban

Magyar nyelv és irodalom: 2db második osztályos vonalazású füzet 16-32-es, 1 db második
osztályos vonalazású fűzött füzet
3db dosszié /matematika, magyar, rajz/
Etika: 1db 2. osztályos fűzött füzet /egyik lap vonalas másik sima 16-32-es//
Matematika: 2db négyzetrácsos füzet, 1 doboz korong, 1db egyenes vonalzó, óralap,
papírmérőszalag, 100 db gyufaszál tizesével összegumizva /mérge leszedve/
Ének: 1db hangjegy füzet
Rajz: 30db A/4-es félfamentes rajzlap, 20 db A/4-es famentes rajzlap, vízfesték, tempera,
zsírkréta, tálka, szivacs, ecsetek. Műanyag alátét a padra, filctoll, színes ceruza /Dobozba kell
tenni/.
Technika: 5cs írólap, 10 db A/4-es színes karton, ragasztó, olló, 20 db színes fénymásoló
papír, 1 csomag origami színes lap
Testnevelés: fehér póló, sport alsó, fehér zokni, sportcipő, ugráló kötél, babzsák
Egészségügyi csomag: 1db uzsonnás szalvéta, törölköző, pohár, 1db kiskanál
1cs. éttermi szalvéta, 1 folyékony szappan, 4 wc papír, 3 csomag 100 darabos papírzsebkendő
Üzenő füzet: vonalas füzet második osztályos, elejére adatok:
Nyárra házi feladat matematika: a kimaradt feladatokat meg lehet oldani a munkafüzetekben.
Az összeadás és kivonás gyakorlása.
Magyar nyelv és irodalom: kötelező olvasmány nincs, bármit olvashatnak, ami kedvükre
való.

Szükséges eszközök a harmadik osztályban
Magyar nyelv- és irodalom: 4 db harmadik osztályos vonalazású füzet (21-32) 1db mese
(sima és vonalas)
Környezetismeret: 1db mese füzet (21-32),
Matematika: 3 db négyzetrácsos füzet, 1 db 30 cm egyenes vonalzó,1 db derékszögű vonalzó
papírmérőszalag, 1 tükör, óralap, dobókocka
Etika: 1 mesefüzet (21-32)
Ének: 1 db hangjegy füzet (kis méretű)
Rajz: 50 db A/4-es famentes rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap, 6 színű tempera, 12 színű
zsírkréta, 12 színű színes ceruza, 12 színű vízfesték – tálka pl. konzervdoboz, szivacs, festő
paletta, 8-as, 10-es 12-es ecset, 12 színű filctoll, 2 db fekete filctoll. MINŐSÉGI!
Technika: 5 csomag írólap, 15-20 db színes fénymásoló papír, 2 db ragasztó stift –Pritt, olló
(hegyes, éles), 10 db A/4-es kétoldalú színes karton, 2 db. krepp papír
Testnevelés: fehér póló, sport alsó, fehér zokni, sportcipő, ugráló kötél, babzsák
Tolltartó: 5db HB-s keménységű ceruza, 2 db kék-piros ceruza, 1 csomag 6 színű színes
ceruza, fehér radír, hegyező, kis vonalzó
Üzenő füzet: 1 db vonalas füzet, 1 db leckefüzet.
A tavalyi tanévről megmaradt, jó állapotban lévő taneszközök harmadik osztályban is
használhatók!
Kötelező olvasmány a nyárra:
Berg Judit: Rumini
Ajánlott olvasmány:
Fésüs Éva: Mirr-Murr kalandjai
Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus kalandjai

Szükséges eszközök
2021/2022.
4. évfolyam
Magyar nyelv- és irodalom: 4 db negyedik osztályos vonalazású füzet (21-32)
Környezetismeret: 1db negyedikes vonalazású füzet (21-32)
Matematika: 3 db négyzetrácsos füzet, 1 db 30 cm egyenes vonalzó,1 db derékszögű vonalzó
papírmérőszalag, 1 tükör
Etika: 1 db mesefüzet (vonalas és sima egybefűzve)
Ének: 1 db hangjegy füzet (kisméretű)
Rajz: 50 db A/4-es famentes rajzlap, 10 db A/3-as rajzlap, 6 színű tempera, 12 színű
zsírkréta, 12 színű színes ceruza, 12 színű vízfesték - tálka pl. konzervdoboz, szivacs, festő
paletta, 8-as, 10-es 12-es ecset, 12 színű filctoll
Technika: 5 csomag írólap, 2 db ragasztó (egyik: stift –Pritt, másik folyékony) olló (hegyes,
éles), 20 db A/4-es kétoldalú színes karton, technika csomag (4. osztályos)
Testnevelés: fehér póló, sport alsó, fehér zokni, sportcipő, ugráló kötél, babzsák
Tolltartó: 5db HB-s keménységű ceruza, 2 db kék-piros ceruza, 1 csomag 12 színű színes
ceruza, fehér radír, hegyező, kis vonalzó, 1 db kék toll (vékonyan fogó)
Felméréseknek: 3 db A/4-es méretű mappa
Üzenőfüzet: 1 db vonalas füzet
Leckefüzet: (notesz, ami a tolltartóba belefér)

A tavalyi tanévről megmaradt, jó állapotban lévő taneszközök negyedik osztályban is
használhatók!

Kedves Gyerekek!
Az alábbi könyvekből mindenki választhat érdeklődésének megfelelően.
Ne feledjétek: a könyvek néma tanítók!
2. osztályból 3. osztályba lépő gyerekeknek
Berg Judit: Rumini
Csukás István: Hapci-rakéta a Hókuszpókusz-szigetekre
Darvasi László: Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború
Horváth Judit: Rózsák hercegnője
Kertész Edina: A rejtélyes kulcs
Lackfi János (szerk.): Aranysityak: friss gyerekversek
Csukás István: Nyár a szigeten
Félix Salten: Bambi
Nógrádi Gábor: Petepite
Erich Kästner: A két Lotti
Alan Alexander Milne: Micimackó
Tatai Sándor: Kinizsi Pál
Fekete István: Vuk

3. osztályból 4. osztályba lépő tanulóknak
Fekete István: Tüskevár
Lázár Ervin – Lázár Zsófia: Bogármese
Mándy Iván: Csutak és a szürke ló
Félix Salten: Bambi
Janikovszky Éva: Égigérő fű
Erich Kästner: Emil és a detektívek
Kipling: A dzsungel könyve
Bálint Ágnes: A repülő dívány
Csukás István: Nyár a szigeten
Lindgren: Harisnyás Pipi történetei
Fehér Klára: Mi, szemüvegesek

G. Szabó Judit: Hárman a szekrény tetején
Nógrádi Gábor: Petepite
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Horváth Judit: Rózsák hercegnője
Kertész Edina: A rejtélyes kulcs

4. osztályból 5. osztályba lépő tanulóknak
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
Gyurkovics Tibor: Üveggolyó
Fekete István: Bogáncs
Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában
Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának!
Móra Ferenc: Rab ember fiai
Erich Kastner: A repülő osztály
Szentiványi Jenő: A kőbaltás ember
Nógrádi Gábor: Hogyan neveljünk?

A tanórák eszközigényei
5. évfolyam
Digitális kultúra:




a 4. osztályban megkezdett informatika füzet
ceruza, toll, radír
ragasztó stift

Matematika:











A/4-es méretű négyzetrácsos füzet (órai munka)
A/5-ös méretű négyzetrácsos füzet (dolgozat)
A/5-ös méretű sima füzet (geometria)
körző
szögmérő
vonalzókészlet (elég a kisméretű)
grafit ceruza, radír
színes ceruzák
A/5-ös vonalas füzet
a 4. osztályban megkezdett füzet folytatása

Magyar nyelv és irodalom:
 4 db A/5-ös vonalas füzet

Idegen nyelv:




szótárfüzet
A/5-ös vonalas füzet
a 4. osztályban megkezdett füzet folytatása

Ének-zene:


kis alakú kottafüzet

Történelem:


A/5-ös vonalas füzet

Természettudomány:
 A/5-ös vonalas füzet

Vizuális kultúra:




















Egy rajzdoboz (cipős doboz) az eszközök tárolására.
30 db A/4-es famentes rajzlap
5 db A/3-as famentes műszaki rajzlap (keret nélküli)
grafitceruzák (HB, 2B, 3B vagy 4B)
12 színű színes ceruza
hegyező
1 fekete tűfilc
12 színű filctoll
12 színű vízfesték
tempera
ecsetek (1-5-10)
vizes tál (tejfölös pohár)
ecsettörlő rongy
zsírkréta
olló
ragasztó
vonalzó
körző
rajzlaptartó mappa (A/4)

Technika és tervezés:













A/5-ös méretű sima füzet
30 cm-es vonalzó
körző
ceruza
színes ceruza
1 csomag A/4-es origami színes lap
éles olló
1 tubus technokol ragasztó (piros)
1 csomag írólap
5 db rajzlap
10 db hurkapálcika
1 tekercs krepp-papír (lányok: piros vagy sárga, fiúk: zöld, kék vagy barna)

5- 8. évfolyam testnevelés felszerelés:





fehér póló
bármilyen színű sport alsó
fehér zokni
sportcipő

