
Tanszerlista 2018/2019. tanév 
 

 

Eszközlista 1. évfolyam 2018/2019. tanév 
 

 

Matematika: 

2db négyzetrácsos füzet /27-32/ 

1 doboz számolókorong 

1 csomag számoló /színes/ pálca 

1db dobókocka 

Magyar: 

3 db elsős vonalazású füzet /14-32/ 

1 csomag írólap 

Környezetismeret: 

1db elsős vonalazású füzet/14-32/ 

Ének-zene: 

1db kisalakú kottafüzet 

Német: 

A4-es sima füzet 

1 irattartó/lefűzhető tasakos dosszié = németes mappa (a fénymásolt anyagok 

rendszerezéséhez) 

tárcsák színek: zöld, sárga, kék, piros 

Német honismeret:  

A/4-es sima füzet, lefűzhető mappa 

Hittan: 

kisalakú sima füzet  /20-32/ 

Testnevelés: 

Mindszenty-póló, kék tornanadrág, fehér zokni!, tornacipő 

 

Technika-rajz: (doboz tartalma) 

- 1 db hegyes végű olló névvel ellátva 

- zsírkréta  

- 1-1csomag fehér és színes gyurma 

- 3 db ecset/ vastag, vékony, közepes/ 

- 1db dosszié az elkészült munkák tárolására. 

- 2 db kenőfejes ragasztó /Pritt/ 

- festőpóló 

- festőrongy 

- margarinos doboz ecsetes tálnak 

- 10 db hurkapálca 

- Színes papír /Herlitz /1csomag A4-es + 1 csomag A5-ös 

- 1 csomag négyzet alakú origami hajtogató lap 

- 1db 12 korongos vízfesték 

- 1 tubus fehér tempera 

- 2 csomag rajzlap  

 

A tolltartó tartalma: 

 

- 3db B vagy HB jelölésű grafit;  



- színes ceruza 12db-os / BIC Kids kalapács jel /, háromszög alakú? 

- 1-1 zöld, piros, kék színű ceruza;  

- hegyező;  

- 1 db radír "elefántos";  

- rövid vonalzó,  

- 2 db vastag postairon  

 

 

- 1db vonalas füzet /értékelő füzetként használjuk/  

- 1db leckefüzet /A leckefüzetből célszerű olyat választani, amelyiknél a tantárgyak 

beírása mindig bal oldalon történik./  

- irattartó a fénymásolt lapoknak 

 

 

Kérjük, hogy minden eszközön legyen név! 

Célszerű a taneszközöket átlátszó fóliába kötni. 

 

 

Eszközlista 2.a osztály 2018/2019. tanév 
 

 

Matematika: 

1db négyzetrácsos füzet / 27-32/ 

1db dobókocka – akinek elveszett 

Műanyag óra – akinek elveszett 

Magyar: 

2db másodikos vonalazású füzet /16-32/ - írás 

1db másodikos vonalazású mesefüzet - olvasás 

1 csomag írólap 

Német: 

3db másodikos vonalazású füzet /16-32/- ebből egy szótárfüzet lesz 

Mappa a fénymásolt lapoknak 

A tavalyi tárcsák, színes ceruzák  

Lefűzhető tasakos dosszié a fénymásolatoknak Ajánlás: gyakorló füzet, Grimm Kiadó 

Gyerekszótára (német-magyar, magyar-német) 

Német népismeret: 

1db másodikos vonalazású füzet /16-32/ 

Hittan: 

1db kisalakú sima füzet 

 

Technika-rajz: /Kérem, hogy csak abból vegyenek újat, ami elveszett!/ 

- zsírkréta (BIC kids plastidecor) 

- 1csomag színes gyurma – nem baj, ha hiányos 

- 1db 12 színű vízfesték 

- 3 db ecset /vastag, vékony, közepes/ 

- 1 ragasztóstift (tartalék) 

- margarinos doboz ecsetestálnak 

- 40db A4-es famentes rajzlap – fehér! 

- 10db A3-as famentes rajzlap – fehér! 

- 1 db fotokarton 



- 2 db krepp papír 

 

A tolltartó tartalma: 

 

- 3db B vagy HB jelölésű grafitceruza;  

- színes ceruza 12db-os,ezen kívül még 1-1 zöld, piros, kék színű ceruza;  

- hegyező;  

- 2 db radír;  

- rövid vonalzó,  

- olló,  

- kicsi stiftes ragasztó 

 

 

Egyéb: 

 

- 1db kisalakú sima füzet – értékelő füzetként használjuk 

- 1db leckefüzet, ami egyben üzenő is 

- Mappa a fénymásolt lapoknak. 

 

Kérjük, hogy minden eszközön legyen név! 

 

 

Eszközlista 2.b osztály 2018/2019. tanév 
 

Matematika: 

2db négyzetrácsos füzet 

2. osztályos játékpénz 

100 centiméteres mérőszalag 

logikai készlet 

műanyag óra 

szám- és jelkártyakészlet 

vonalzó 30 cm-es 

tükör 

fogpiszkálókból vagy nagyméretű gyufákból (a gyufa fejének leválasztása után) készített tíz 

darab tízes csoport (a halmazok gumigyűrűvel összefogva) 

korongok 

1 db mappa (fénymásolt lapoknak) (legegyszerűbb, legkönnyebb) 

Magyar: 

5 db másodikos vonalazású füzet 

1 db mappa (fénymásolt lapoknak) (legegyszerűbb, legkönnyebb) 

Környezet: 

1 db másodikos vonalazású füzet 

Ének: 

tavalyi füzet 

 

Rajz és technika: (csak akkor kell új, ha a tavalyi már használhatatlan) 

- álló irattartó 

- 20 db félfamentes rajzlap 

- 30 db famentes rajzlap 

- 1 csomag írólap 



- 12 db-os vízfesték 

- 3 db, különböző méretű ecset 

- vizes edény 

- min. 12 db-os színes ceruza (nem a tolltatóbeli) 

- zsírkréta 

- 2 db, bármilyen színű fotokarton 

- 1 csomag A/4-es origami papír 

- 1 csomag színes papír 

- 1 db folyékony ragasztó 

 

Tolltartó tartalma: 

 

- 5 db HB-s vagy 2B-s (végülis 2.b-sek vagyunk:-)) hegyes grafit ceruza 

- piros, zöld és kék színes ceruza 

- 8 vagy 12 db-os színes ceruza 

- 14-16 cm-es vonalzó 

- radír 

- hegyező 

- olló 

- kis stift ragasztó (az év folyamán 2-3 db-ra lesz szükség) 

 

Kérjük, hogy minden eszközön legyen név! 

 

 

Eszközlista 3.a osztály 2018/2019. tanév 
 

 

Matematika:  

2 db (nem spirál) négyzethálós füzet,  

szorobán,  

vonalzó 

Olvasás:  

1db 3. osztályos vonalas füzet 

Nyelvtan:  

2db 3. osztályos vonalas füzet 

Fogalmazás:  

1db 3. osztályos vonalas füzet (az év folyamán legalább 3 -ra lesz szükség) 

Környezet:  

1db 3. osztályos vonalas füzet 

Hittan:  

1db 3. osztályos vonalas füzet 

Német:  

1db szótár füzet,  

1db nagyalapú széles vonalazású füzet 

Ének:  

maradhat a tavalyi füzet 

 

Rajz és technika: (doboz tartalma) 

- olló,  

- ragasztó 1 folyós, 1 stick,  



- 1 csomag bluestick 

Tolltartó tartalma:  

Egyénileg feltölteni! 

 

Egyéb:  

Értékelő a szokott módon 

 

Kérjük, hogy minden eszközön legyen név! 

 

Eszközlista 3.b osztály 2018/2019. tanév 
 

Matematika:  

1db négyzetrácsos füzet 

Olvasás:  

1db 3. osztályos vonalas füzet 

Nyelvtan:  

1db 3. osztályos vonalas füzet 

Fogalmazás:  

1db 3. osztályos vonalas füzet 

Környezet:  

1db 3. osztályos vonalas füzet 

Hittan:  

1db 3. osztályos vonalas füzet 

Német:  

1db szótár füzet,  

1db 3. osztályos vonalas füzet 

Ének:  

maradhat az eddigi 

Rajz és technika: (doboz tartalma) 

- színes origami papír,  

- színes fénymásoló lap,  

- A4 rajzlap,  

- A5 írólap,  

- olló,  

- ragasztó 

 

Tolltartó tartalma:  

Egyénileg feltölteni! 

 

Egyéb:  

- üzenőhöz bármilyen típusú füzet 

 

Kérjük, hogy minden eszközön legyen név! 

 

Eszközlista 4.a osztály 2018/2019. tanév 
 

 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

6 db vonalas füzet (21-32)  



Matematika:  

4 db négyzetrácsos füzet  

1 db A/4-es sima lapú füzet  

2 db dobókocka  

1 db szegély nélküli tükör  

1 db műanyag óramodell  

1 db 30 cm-es vonalzó, 1 db derékszögű vonalzó  

Német: 

3. db. vonalas füzet (tavalyról megmaradt füzet is lehet) 

lefűzhető tasakos dosszié 

Német: /Mukics Dorka csoportja/ 

1 db vonalas füzet 

1 db szótárfüzet 

németes mappa (a kiegészítő anyagoknak, fénymásolatoknak) 

olló, ragasztó, színes ceruzák 

tarisznya (a „vándorlós” órákhoz, a csoportbontás miatt) 

Környezetismeret:  

1 db vonalas füzet (21-32)  

 

Rajz és Technika: (doboz tartalma)  

- 1 db dosszié  

- 50 db rajzlap  

- 12 színű vízfesték  

- 12 színű tempera  

- 12 színű filctoll  

- 12 színű zsírkréta 

-  2 db ecset ( 4-es, 6-os,)  

- ecsettörlő rongy  

- ecsettál   

- 1 db nagy Pritt ragasztó (43 g)  

- 1 db Technokol ragasztó  

- olló  

- 1 csomag origami lapok A/4-es méretű 

 

Egyéb: 

 

- 1 db leckefüzet  

- 1 db üzenő füzet (vonalas)  

- 2 csomag írólap  

- 1 db kics Pritt ragasztó  

 

Kérjük, hogy minden eszközön legyen név! 

 

 

Eszközlista 4.b osztály 2018/2019. tanév 
 

 

Tantárgyakhoz: 

Négyzethálós/kockás/ füzet: 27-32, 2db 

Sima füzet (benne sorvezető): 20-32, 1 db 



Vonalas füzet: 21-32, 6db 

Német: 

3. db. vonalas füzet (tavalyról megmaradt füzet is lehet)  

szótárfüzet 

lefűzhető tasakos dosszié 

 

Rajz és technika: (A technika dobozt „feljavítani”) 

- Közepes méretű konzerves doboz! 

- 50 db rajzlap 

- olló 

- 2 db jó minőségű ragasztó 

- 4 db ecset (2,6,8,10) 

- 1 db papírdosszié 

- 12- es gombfesték 

- 6-  os tégelyes + 1 db fehér tempera 

- 6 – os zsírkréta 

- padtakaráshoz újságpapír 

- 1 db 32cm-es vonalzó 

- papírcenti 

- zsebtükör 

- 2db dobókocka 

- gyurma  

 

Tolltartó tartalma: 

 

- 2 db jó minőségű ceruza 

- 6 db- os színes ceruza 

- puha radír 

- 1 db hegyező 

- 1 zebra toll 

 

„Ahhoz, hogy a könyv befejezett legyen, 

Te kellesz, olvasó” 

                      ( Kosztolányi Dezső) 

 

Kötelező irodalom: Csukás István: Nyár a szigeten/Szorgalmi:2-3 oldalas fogalmazás a 

könyvről: Miért tetszett?/ 

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön/Évközi közös feldolgozásra/ 

 

A nyári gyakorlásra ajánlott feladatokat bejelöltük. Minden elmaradt feladat megoldható. A 

szorgalmi feladatokat ötössel jutalmazom. Marad a „ gyöngyös verseny” továbbra is, tehát a 

verseket is külön jutalmazom! 

Szintén nyári gyakorlásra ajánlom: A sirály a király című könyvecskét. Oldalanként ki lehet 

gyűjteni a j-ly szavakat, mondatalkotás. Oldalankét a szófajokat pl.:28.o.főnév:köznevek-

tulajdonnevek.29.o.:melléknevek stb. A 3.o. füzeteket lehet erre használni. 

 

Egyéb: 

Üzenőnek 1db vonalas füzet. 

 

Kérjük, hogy minden eszközön legyen név! 



Eszközlista 5.a osztály 2018/2019. tanév 
 

Magyar Irodalom: 

2db A5-ös, vonalas füzet, margóval ellátott, nem spirál 

Magyar Nyelvtan: 

2db A5-ös, vonalas füzet, margóval ellátott, nem spirál 

Matematika: 

2 db nagyalakú (nem spirál!) négyzethálós füzet 

1 db nagyalakú (nem spirál) sima füzet 

1 hosszú,  

1 derékszögű vonalzó,  

körző,  

szögmérő 

Német: 

1 db szótárfüzet 

1db vonalasfüzet 

1 db németes mappa 

olló, ragasztó, 

színes ceruzák 

Történelem: 

1 db A4-es füzet, ajánlott a sima 

Természetismeret: 

1 db vonalas vagy kockás füzet,  

színesceruza 

Hittan: 

1 db A4-es sima füzet 

mappa 

olló,  

ragasztó,  

színes ceruzák 

Informatika: 

1 db négyzetrácsos füzet 

pendrive 

Rajz és technika: 

Vázlatok rajztömb B3-as Fehér színű legyen.  

Rajzlap A3-A4 30-30 db  

Vízfesték 24 színű vagy 12 színű Tempera  

24 színű vagy 12 színű Por pasztell  

24 színű vagy 12 színű Zsírkréta  

24 színű vagy 12 színű Színes ceruza  

Ecset 1 vékony, 1 közepes, 1 vastag  

Olló 1 db  

Folyékony ragasztó 1 db Cellux  

1 db Stiftes ragasztó  

1 db Színes lapok (origami lapok)  

1 csomag A4-es méretű Karton lap (nagyméretű)  

2 db (bármilyen két különböző szín) Krepp papír  

Vizes tál 1 db (lehet joghurtos pohár is)  

Festő paletta 1 db (lehet műanyag tálca is)  

Törlő ruha 1 db  



Újság papír 1 db 

Ének: 

A5 álló kottafüzet 

Testnevelés: 

Mindszenty póló 

Osztályfőnöki: 

1db "ofi" füzet mindegy milyen 

 

Egyéb: 

Kötelező olvasmány: A Pál utcai fiúk 

1 szabadon választott kedvenc regény ismertetése megadott szempontok alapján 

 

 

Eszközlista 5.b osztály 2018/2019. tanév 
 

Magyar Irodalom: 

2db A5-ös, vonalas füzet, margóval ellátott, nem spirál 

Magyar Nyelvtan: 

2db A5-ös, vonalas füzet, margóval ellátott, nem spirál 

Matematika: 

2 db nagyalakú (nem spirál!) négyzethálós füzet 

1 db nagyalakú (nem spirál) sima füzet 

1 hosszú, 1 derékszögű vonalzó,  

körző,  

szögmérő 

Német: 

szótárfüzet,  

2 db A5ös vonalas füzet,  

honismeret: 1 db A5-ös füzet 

Történelem: 

1db A4-es füzet, lehet bármilyen, de legjobb a sima 

Természetismeret: 

1 db vonalas vagy kockás füzet,  

színes ceruza 

Hittan: 

1 db A4-es sima füzet 

mappa 

olló,  

ragasztó,  

színes ceruzák 

Informatika: 

1 db négyzetrácsos füzet 

pendrive 

Rajz és technika: 

Vázlatok rajztömb B3-as Fehér színű legyen.  

Rajzlap A3-A4 30-30 db  

Vízfesték 24 színű vagy 12 színű Tempera  

24 színű vagy 12 színű Por pasztell  

24 színű vagy 12 színű Zsírkréta  

24 színű vagy 12 színű Színes ceruza  



Ecset 1 vékony, 1 közepes, 1 vastag  

Olló 1 db  

Folyékony ragasztó 1 db Cellux  

1 db Stiftes ragasztó  

1 db Színes lapok (origami lapok)  

1 csomag A4-es méretű Karton lap (nagyméretű)  

2 db (bármilyen két különböző szín) Krepp papír  

Vizes tál 1 db (lehet joghurtos pohár is)  

Festő paletta 1 db (lehet műanyag tálca is)  

Törlő ruha 1 db  

Újság papír 1 db 

Ének: 

A5 álló kottafüzet 

Testnevelés: 

Mindszenty póló 

Osztályfőnöki: 

1 db ofi füzet (kisalakú) 

 

Egyéb: 

Kötelező olvasmány: A Pál utcai fiúk 

1 szabadon választott kedvenc regény ismertetése megadott szempontok alapján 

 

Eszközlista 6.a osztály 2018/2019. tanév 
 

 

Magyar Irodalom: 

jók a tavalyi füzetek, ha nincs már meg: 2db A5-ös, vonalas füzet, margóval ellátott, nem 

spirál 

Magyar Nyelvtan: 

jók a tavalyi füzetek, ha nincs már meg: 2db A5-ös, vonalas füzet, margóval ellátott, nem 

spirál 

Matematika: 

1 db nagyalakú négyzetrácsos füzet 

1 db nagyalakú sima füzet 

1-1 db derékszögű  és egyenes vonalzó 

1 db körző 

1 db tolltartóba kisvonalzó 

1 db szögmérő 

Német: 

2 db vonalas füzet 

tavalyi nyelvtan füzet 

1 db szótárfüzet 

1 db vonalas füzet (népismeret) 

1 db dosszié (fénymásolt lapoknak) 

Történelem: 

tavalyi füzeteket folytathatjuk vagy ajánlott az A4-es sima füzet 

Természetismeret: 

1 db vonalas vagy kockás füzet,  

színes ceruza 

Hittan: 



1 db A4-es sima füzet 

Biblia 

színes ceruzák 

Informatika: 

1 db négyzetrácsos füzet 

pendrive 

Rajz és technika: 

Vázlatok rajztömb B3-as Fehér színű legyen.  

Rajzlap A3-A4 30-30 db  

Vízfesték 24 színű vagy 12 színű Tempera  

24 színű vagy 12 színű Por pasztell  

24 színű vagy 12 színű Zsírkréta  

24 színű vagy 12 színű Színes ceruza  

Ecset 1 vékony, 1 közepes, 1 vastag  

Olló 1 db  

Folyékony ragasztó 1 db Cellux  

1 db Stiftes ragasztó  

1 db Színes lapok (origami lapok)  

1 csomag A4-es méretű Karton lap (nagyméretű)  

2 db (bármilyen két különböző szín) Krepp papír  

Vizes tál 1 db (lehet joghurtos pohár is)  

Festő paletta 1 db (lehet műanyag tálca is)  

Törlő ruha 1 db  

Újság papír 1 db 

Ének: 

A5 álló kottafüzet 

Testnevelés: 

Mindszenty póló 

Osztályfőnöki: 

 

Egyéb: 

Kötelező olvasmány: Egri csillagok 

1 szabadon választott kedvenc regény ismertetése megadott szempontok alapján 

 

Eszközlista 6.b osztály 2018/2019. tanév 
 

 

Magyar Irodalom: 

2db vonalas A5-ös füzet 

Magyar Nyelvtan: 

2db vonalas A5-ös füzet 

Matematika: 

1 db nagyalakú négyzetrácsos füzet 

1 db nagyalakú sima füzet 

1-1 db derékszögű  és egyenes vonalzó 

1 db körző 

1 db tolltartóba kisvonalzó 

1 db szögmérő 

Német: 

2 db vonalas füzet 



tavalyi nyelvtan füzet 

1 db szótárfüzet 

1 db vonalas füzet (népismeret) 

1 db dosszié (fénymásolt lapoknak) 

Történelem: 

tavalyi füzeteket folytathatjuk vagy ajánlott az A4-es vonalas füzet 

Természetismeret: 

vonalas vagy kockás füzet,  

színes ceruza 

Hittan: 

1 db A4 -es sima füzet 

színes ceruzák 

Informatika: 

1 db négyzetrácsos füzet 

pendrive 

Rajz és technika: 

Vázlatok rajztömb B3-as Fehér színű legyen.  

Rajzlap A3-A4 30-30 db  

Vízfesték 24 színű vagy 12 színű Tempera  

24 színű vagy 12 színű Por pasztell  

24 színű vagy 12 színű Zsírkréta  

24 színű vagy 12 színű Színes ceruza  

Ecset 1 vékony, 1 közepes, 1 vastag  

Olló 1 db  

Folyékony ragasztó 1 db Cellux  

1 db Stiftes ragasztó  

1 db Színes lapok (origami lapok)  

1 csomag A4-es méretű Karton lap (nagyméretű)  

2 db (bármilyen két különböző szín) Krepp papír  

Vizes tál 1 db (lehet joghurtos pohár is)  

Festő paletta 1 db (lehet műanyag tálca is)  

Törlő ruha 1 db  

Újság papír 1 db 

Ének: 

A5 álló kottafüzet 

Testnevelés: 

Mindszenty póló 

Osztályfőnöki: 

1 db ofi füzet (kisalakú) 

 

Egyéb: 

Kötelező olvasmány: Egri csillagok 

1 szabadon választott kedvenc regény ismertetése megadott szempontok alapján 

 

Eszközlista 7.a osztály 2018/2019. tanév 
Magyar Irodalom: 

2db vonalas A5-ös füzet 

Magyar Nyelvtan: 

2db vonalas A5-ös füzet 

 



Matematika: 

2 db nagyalakú (nem spirál!) négyzethálós füzet (lehet folytatni a tavalyit) 

1 db nagyalakú (nem spirál) sima füzet (lehet folytatni a tavalyit) 

1 hosszú, 1 derékszögű vonalzó,  

körző,  

szögmérő 

Német: 

1 db A5-ös füzet 

Történelem: 

tavalyi füzeteket folytathatjuk vagy ajánlott az A4-es vonalas füzet 

Biológia: 

1 db vonalas vagy kockás füzet,  

színes ceruza 

Fizika: 

1 db nagyalakú (nem spirál) négyzethálós vagy sima füzet 

tolltartóban legyen 1 kis vonalzó 

Földrajz: 

1 db A4-s vonalas vagy sima füzet. 

Kémia: 

1 db A4-s sima füzet. 

Hittan: 

1 db A4-es sima füzet 

Biblia 

színes ceruzák 

Informatika: 

1 db négyzetrácsos füzet 

pendrive 

Rajz és technika: 

Vázlatok rajztömb B3-as Fehér színű legyen.  

Rajzlap A3-A4 30-30 db  

Vízfesték 24 színű vagy 12 színű Tempera  

24 színű vagy 12 színű Por pasztell  

24 színű vagy 12 színű Zsírkréta  

24 színű vagy 12 színű Színes ceruza  

Ecset 1 vékony, 1 közepes, 1 vastag  

Olló 1 db  

Folyékony ragasztó 1 db Cellux  

1 db Stiftes ragasztó  

1 db Színes lapok (origami lapok)  

1 csomag A4-es méretű Karton lap (nagyméretű)  

2 db (bármilyen két különböző szín) Krepp papír  

Vizes tál 1 db (lehet joghurtos pohár is)  

Festő paletta 1 db (lehet műanyag tálca is)  

Törlő ruha 1 db  

Újság papír 1 db 

Ének: 

A5 álló kottafüzet 

Testnevelés: 

Mindszenty póló 

Osztályfőnöki: 



 

Egyéb: 

Kötelező olvasmány: novellák: Jókai Melyiket a kilenc közül? Mikszáth: A jó palócok 

kötetből 3 szabadon választott (kivétel: A néhai bárány és a Bede Anna tartozása) 

1 szabadon választott kedvenc regény ismertetése megadott szempontok alapján 

 

Eszközlista 7.b osztály 2018/2019. tanév 
 

 

Magyar Irodalom: 

2db vonalas A5-ös füzet 

Magyar Nyelvtan: 

2db vonalas A5-ös füzet 

Matematika: 

2 db nagyalakú (nem spirál!) négyzethálós füzet (lehet folytatni a tavalyit) 

1 db nagyalakú (nem spirál) sima füzet (lehet folytatni a tavalyit) 

1 hosszú, 1 derékszögű vonalzó,  

körző,  

szögmérő 

Német: 

1 db szótárfüzet, 

1 db vonalas füzet, 

olló, ragasztó, színes ceruzák, 

németes mappa 

Történelem: 

tavalyi füzeteket folytathatjuk vagy ajánlott az A4-es vonalas füzet 

Biológia: 

1 db vonalas vagy kockás füzet,  

színes ceruza 

Fizika: 

1 db nagyalakú (nem spirál) négyzethálós vagy sima füzet 

tolltartóban legyen 1 kis vonalzó 

Földrajz: 

1 db A4-s vonalas vagy sima füzet. 

Kémia: 

1 db A4-s sima füzet. 

Hittan: 

1 db A4-es sima füzet 

Biblia 

színes ceruzák 

Informatika: 

1 db négyzetrácsos füzet 

pendrive 

Rajz és technika: 

Vázlatok rajztömb B3-as Fehér színű legyen.  

Rajzlap A3-A4 30-30 db  

Vízfesték 24 színű vagy 12 színű Tempera  

24 színű vagy 12 színű Por pasztell  

24 színű vagy 12 színű Zsírkréta  

24 színű vagy 12 színű Színes ceruza  



Ecset 1 vékony, 1 közepes, 1 vastag  

Olló 1 db  

Folyékony ragasztó 1 db Cellux  

1 db Stiftes ragasztó  

1 db Színes lapok (origami lapok)  

1 csomag A4-es méretű Karton lap (nagyméretű)  

2 db (bármilyen két különböző szín) Krepp papír  

Vizes tál 1 db (lehet joghurtos pohár is)  

Festő paletta 1 db (lehet műanyag tálca is)  

Törlő ruha 1 db  

Újság papír 1 db 

Ének: 

A5 álló kottafüzet 

Testnevelés: 

Mindszenty póló 

Osztályfőnöki: 

 

Egyéb: 

Kötelező olvasmány: novellák: Jókai Melyiket a kilenc közül? Mikszáth: A jó palócok 

kötetből 3 szabadon választott (kivétel: A néhai bárány és a Bede Anna tartozása) 

1 szabadon választott kedvenc regény ismertetése megadott szempontok alapján 

 

 

Eszközlista 8.a osztály 2018/2019. tanév 
 

 

Magyar Irodalom: 

tavalyi füzetek (2 db vonalas, az egyik legyen A5-ös) 

Magyar Nyelvtan: 

tavalyi füzetek (2 db vonalas, az egyik legyen A5-ös) 

Matematika: 

2 db nagyalakú (nem spirál!) négyzethálós füzet (lehet folytatni a tavalyit) 

1 db nagyalakú (nem spirál) sima füzet (lehet folytatni a tavalyit) 

1 hosszú, 1 derékszögű vonalzó,  

körző,  

szögmérő 

egyszerű számológép 

tolltartóban legyen 1 kis vonalzó 

Német: 

Orsi néni csoportja:  

1 db spirálfüzet nagy,  

1 db szórtárfüzet (lehet a tavalyi is),  

Honismeret: 1 db A5-ös 

Dorka néni csoportja:  

1 db szótárfüzet, 

1 db vonalas füzet, 

olló,  

ragasztó,  

színes ceruzák, 

németes mappa 



Történelem: 

tavalyi füzet, bármilyen, ajánlott A4-es sima 

Biológia: 

Biológia: 

1 db vonalas vagy kockás füzet,  

színes ceruza 

Fizika: 

1 db nagyalakú (nem spirál) négyzethálós vagy sima füzet 

tolltartóban legyen 1 kis vonalzó 

Földrajz: 

tavalyi füzet 

Kémia: 

tavalyi füzet 

Hittan: 

1 db A4-es sima füzet 

Biblia 

színes ceruzák 

Informatika: 

1 db négyzetrácsos füzet 

pendrive 

Rajz és technika: 

Vázlatok rajztömb B3-as Fehér színű legyen.  

Rajzlap A3-A4 30-30 db  

Vízfesték 24 színű vagy 12 színű Tempera  

24 színű vagy 12 színű Por pasztell  

24 színű vagy 12 színű Zsírkréta  

24 színű vagy 12 színű Színes ceruza  

Ecset 1 vékony, 1 közepes, 1 vastag  

Olló 1 db  

Folyékony ragasztó 1 db Cellux  

1 db Stiftes ragasztó  

1 db Színes lapok (origami lapok)  

1 csomag A4-es méretű Karton lap (nagyméretű)  

2 db (bármilyen két különböző szín) Krepp papír  

Vizes tál 1 db (lehet joghurtos pohár is)  

Festő paletta 1 db (lehet műanyag tálca is)  

Törlő ruha 1 db  

Újság papír 1 db 

Ének: 

A5 álló kottafüzet 

Testnevelés: 

Mindszenty póló 

Osztályfőnöki: 

 

Egyéb: 

1 szabadon választott kedvenc regény ismertetése megadott szempontok alapján 

 

 

Kérjük, mindenre írják rá a gyermek nevét! Köszönjük. 

Jó pihenést kívánunk az egész családnak a nyárra! 



 


