
1.a osztályos taneszköz-szükséglet 
Amire csak lehet, kerüljön fel a neve! 

 
 A tolltartóban legyen: (ne hengeres tolltartó legyen, mivel ebben nem tudja még 

átláthatóan elrendezni az írószereit) 

4 db vékonyan fogó grafit ceruza /HB/ 

(a  formájú ajánlott, de nem kötelező) 

tolltartóban elférő vonalzó (mini) 

2 db vastag, 2 db vékony postairon jó minőségű radír (pl.: Tikky) 

12 színű színes ceruza készlet  hegyező 

 

 Testnevelés felszerelés: (tornazsákban, névvel, jellel minden ruhadarab legyen 

ellátva) 

fehér póló  fekete tornacipő (talpán név) 

sötét rövidnadrág lányoknak hajgumi 

fekete váltó zokni a hidegebb napokra hosszú nadrág + pamut pulóver (időszakos) 

 

 Rajzhoz, technikához:  

1 db nagy méretű fehér lapos vázlatfüzet 1 db kisméretű vázlatfüzet 

12 színű jó minőségű vízfesték bármilyen színező füzet vagy  rejtvény 

1 db 4-es, 1 db 6-os, 1 db 10-es ecset  1 csomag A4-es kétoldalas színes lap 

vegyes színekkel 

ecsettörlő rongy  3 csomag írólap 

10 db famentes rajzlap (A/4-es dipa) 10 db A/3-as dipa (fehér rajzlap) 

 

 Magyar nyelv és irodalomhoz: 

3 db vonalas füzet (száma: 14-32) 1 csomag írólap 

 

 Matematikához: 

1 db négyzetrácsos füzet /száma: 27-32/ kétoldalas kistükör 

1 db nagyméretű nagy négyzetrácsos füzet 15 cm-es fa vonalzó 

 

 Egészségügyi felszerelés: (textilzsákban) 

1 db műanyag pohár fésű (főleg lányoknak) 

textilszalvéta vagy kis műanyag tányér kisméretű törülköző 

uzsonnás doboz kiskanál 

 

 Énekhez: 

1 db kisméretű (A5) hangjegyfüzet 

 

 Általános felszerelés: 

3x 100 db-os papír zsebkendő  2 db A/4-es gumis mappa a fénymásolt lapoknak 

2 csomag éttermi szalvéta váltónadrág 

váltócipő (ne papucs legyen)  

 

 Mi szeretnénk beszerezni egységesen: 

1 db nagyméretű nagy négyzetrácsos füzet 

 
 

 



1. B osztályos taneszköz-szükséglet 

Közösen szeretnénk beszerezni:   

- Papírszalvéta, zsebkendő /folyamatosan az év során, a fogyasztásnak megfelelően  

- ételdoboz a felszereléseknek - iskolai használatra  

- olló, borítékos mappa, kartonok, írólapok, rajzlapok,   

  

Kérjük, a felszereléseket NÉVVEL ellátni!  

 

Általános felszerelés /a szülő szerzi be:  

-iskolatáska, hátitáska, kispárna, igény szerint kispárna  

-Textilzsákban: tisztasági felszerelés /pohár,  textilszalvéta, kiskanál/ 

-Tolltartóban: 12 színű ceruza, 5db. grafit ceruza / halványan fogó ,nem rotring/,ragasztó 

stift 3db., tartályos hegyező, kis vonalzó 

- 3 db. postairon /vastag piros-kék/, 3 db vékony piros-kék színes,  

-1db. műanyag, vagy erős papír dosszié  

-5 db. normál méretű boríték   

 

Testneveléshez: /textilzsákban/  

-lányoknak és fiúknak is sötét színű, sztreccs tornanadrág, fehér póló, fehér zokni  

-tornacipő, /vászon, fehér v. fekete/ használt tréning ruha- rossz idő esetére  

 /tartalék zokni, bugyogó-"baleset" esetére /   

-váltócipőre is szükség lesz  

  

Rajzhoz, technikához:  

-12-es zsírkréta, 12-es vízfesték, 6-os tempera, 12-es filc ,színtelen gyurma 

-ecsetek: 10-es, 4-es, 6-os ecsettál /pl. nagy konzervdoboz/, ecsettörlő rongy, munkaöltözék  

  

Énekhez:  

-1db. álló formátumú hangjegyfüzet  

Magyar nyelv és irodalomhoz:  

- 4 db 1. osztályos hagyományos vonalas füzet /száma: 14-16/ ebből 1 üzenő füzet lesz /  

- 10 db. papírnyíl 

- különféle újságok  

-műanyag betűtartó 

Matematikához:  

-2 db. négyzetrácsos füzet /száma: 27-32/  

-2 db. dobókocka, 2 doboz számolókorong, 1 db, számolópálca, papír mérőszalag, műanyag 

óra, 1cs. számkártya 1-20-ig,  

 

Hittanhoz:  

-1db. sima füzet  

 

Környezetismeret 

-  1 db. vázlatfüzet 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.A TANESZKÖZLISTA 
 

 

Mit kell majd 2. osztályra beszerezni? A tankönyveket augusztus végén az iskolában. Időpont 

a kapun levő hirdetésen, iskola honlapján, osztály facebook csoportban! 

 

1 nagy hátitáska 

 

Jól felszerelt tolltartó: 

1 db vastag piros-kék postairon  ajánlott: Milan 

1-1 db vékony kék, zöld, piros ceruza 

3 db Hb-s grafit Faber Castell 3 szögletű (ne legyen radíros végű) 

1  sima radír  ajánlott: Staedtler 

Egyszerű hegyező, aminek van tartója ajánlott: Maped 

Színes ceruzák ajánlott: 3 szögletű Maped vastag 

15-20 cm-s tolltartóba férő vonalzó  

Órarend 

 

Magyar: 

4db 2. osztályos vonalazású füzet 

Üzenő füzet négyzetrácsos 

1 db „rajzos füzet” sima kisalakú füzet 

1 db  A/4-es gumis mappa a fény.más. lapoknak (jó a tavalyi is) 

 

Matematika: 

1 db papír mérőszalag 

2 db dobókocka 

3 db   kisalakú négyzetrácsos füzet 

  

A tavalyi jó minőségű eszközök maradhatnak!! 
 

Rajz, technika:  

10 db A4-es rajzlap 

50db A4-es műszaki rajzlap 

10 db különböző színű A4-es színes papír 

12 színű zsírkréta    ajánlott: Maped 

12 színű vízfesték   ajánlott: kör alakú Koh- I-Nor 

12 színű  filctoll      ajánlott: kétoldalú Maped 

6 db-os  tempera   ajánlott: Süni tégelyes 

3db ecset 2-es, 5-ös, 10-es 

1db ecsettál (nem üveg) 

2db stift ragasztó (nagyobb 40 grammos) 

1 db technokol 

1 db  festékesrongy (nedvszívó) 

1 db cellux 

 1db  fekete tűhegyű filctoll (Stabilo) 

1 cs.  egyszínű gyurma 

1db nagy XL-es „festőpóló” 

1db  A/4-es rajzoknak gumis mappa 

5 db  lamináló fólia 

5 db fényes felületű „bugyi” átlátszó lefűző tasak 

 

 

Testnevelés: 



Vászon zsákba: minta, felirat nélküli fehér póló, fekete vagy sötétkék rövid nadrág, fehér 

zokni, tornacipő, ugrálókötél, tréning nadrág (ez lehet akár a váltóruha is egyben) 

 

Szükséges tisztasági felszerelés: kanál, vászonszalvéta, picike, nedves törlőkendő 

  

Egyéb: 

 

2cs. szalvéta  (nem éttermi) 

1 cs. 100-as papírzsebkendő 

 

Közösen az egész osztálynak megvesszük: 

 

 1db nagyalakú füzet borítóval, 2 db lefűző mappa. Vászontáska. Ennek kb. 800 Ft az 

összege. Ezeket a felszereléseket az 1. osztály év elején kimaradt pénzösszegből meg tudjuk 

venni.      

 

Amire lehet, alkoholos filccel kérnénk ráírni a gyerkőc nevét! 

Átlátszó műanyag fólia a könyvek csomagolásához, füzetborító, vignetta szükséges! 

Kérnék szépen beragasztott könyvjelzővel felszerelni minden könyvet és munkafüzetet! 

   
Jó pihenést kívánunk! Tanító nénik 

 

Nyári olvasmányok: 

 

Válassz egy könyvet és olvass! 

Olvasólétra sorozat könyvei: Olvasó Fáni, Olvasó Kalóz, Olvasó Cinke, Olvasó tigris 

Gőgös Gúnár Gedeon 

Mosó Masa mosodája 

Csukás István: Pompom 

Bori könyvek 

Berci könyvek 

Berg Judit: Két kis dínó a zsírkrétakorban 

Igaz Dóra: Az 1.b. hörcsöge 

Pásztory Panka: Szeretem a kiskutyám 

 és minden, ami érdekesnek látszik….. 

 

 

 

 

 

Eszközszükséglet 2. b 
 

 

-  Felújított tolltartó, rajzdoboz, tisztasági, testnevelési felszerelés. 

-  1 db A/4-es négyzetrácsos spirálfüzet  

-  7 db. hagyományos, 2.-os (16-32-es számozású) vonalas füzet /gyakorló, írás, olvasás, 

nyelvtan, hittan, felmérési + üzenő/ 

- Énekhez megfelelő a beszedett elsős füzet.  

A zsebkendőt, szalvétát, színes papírokat igény szerint a közös kasszából vásároljuk meg a 

tanév folyamán. 

Köszönjük! ☺☺ 

 

 

 

 

 

 



Tanszerlista 3.a  

 Magyar                        

5 db vonalas füzet (12-32)  mesefüzet (12-32)  

mappa a fénymásolatoknak    

Matematika                   

1 db A/4-es négyzetrácsos füzet   1 db 30 cm-es egyenes vonalzó  

mappa a fénymásolatoknak  1 db 30 cm-es háromszög vonalzó  

2 db 1 m-es papírszalag  műanyag óra  

kétoldalú tükör  számolópálcika  

körző    

Technika, rajz                                             

60 db A/4-es famentes rajzlap  10 db A/3-as famentes rajzlap  

2 db 3B-s grafitceruza  2 db stiftes ragasztó, 1 db technokol  

olló (névvel ellátva)  vízfesték (12 színű)  

pasztell kréta (legalább 6 színű)  ecsetek (4,8,12)  

2 db fekete filctoll    

Amely eszközből maradt jó állapotú, abból természetesen nem kell újat vásárolni!  

Testnevelés felszerelés                    

fehér póló  sportcipő vagy tornacipő  

sötét rövidnadrág  időszakosan szabadidőruha  

A tenisz felszerelés külön táskában legyen, úgy ahogy eddig is!  

A tolltartóban legyen:                  

12 színű színes ceruza  radír, hegyező  

5 db HB-s grafit ceruza  kisméretű vonalzó  

1 db stiftes ragasztó    

Egyéb  

leckefüzet  1 kisebb tálca  

ivópohár, kanál  uzsonnás doboz, kulacs  

váltócipő (ne papucs legyen)  1 csomag 100 db-os fénymásoló  

6 csomag írólap  3 csomag 100 db-os papírzsebkendő  

2 csomag 100 db-os éttermi szalvéta  váltóruha (időjárásnak megfelelő)  

  

 tempera készlet (12 színű)  vizes edény (margarinos doboz tetővel)  

ecsettörlő rongy  festős póló  

1 db fekete fotókarton  1 db nagyméretű színes karton  

5 féle A/4-es színes karton  12 színű filctoll  



 

3. b osztályosok taneszköz szükséglete 
 

 A tolltartóban legyen: a tavalyihoz hasonlóan 

3 db vékonyan fogó grafit ceruza /HB/ tolltartóban elférő vonalzó  

1 db vékony hegyű golyóstoll jó minőségű radír (pl.: Tikky) 

1 db Rotring ceruza 1 db szövegkiemelő 

12 színű színes ceruza készlet  hegyező, ami összegyűjti a forgácsot 

1-1 db piros és kék színes ceruza stiftes ragasztó 

 
 Magyar nyelv és irodalomhoz: 

3 db vonalas füzet (száma: 12-32) 

1 db 3. osztályos mesefüzet (egyik oldal vonalas, másik oldal üres). 

 
 Matematikához: a tavalyi dobozba 

1 db A4-es méretű négyzethálós (normál vastagságú), jó minőségű füzet, hogy túl 
élje a tanévet (legyen margója) 

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

1 db kisméretű négyzethálós füzet 
(legegyszerűbb, legolcsóbb) 

1 db műanyag hőmérő 

2 db 1m-es papír mérőszalag 1 db műanyag óralap 

2 db dobókocka 1 db körző 

1 csomag számolópálcika 1 db kétoldalas kistükör 

 
 Rajzhoz, technikához: frissítsétek a tanév végén hazavitt dobozotokat, ha a 

doboz megsérült a 100Ft-os boltban tudtok helyette másikat vásárolni ☺ 

1 db fekete tűfilc 1 db technokol 

1 db M-es fekete alkoholos filc 1 db nagy jó minőségű stiftes ragasztó 

12 színű filctoll pár db vattapamacs, használt fogfeke,  
kisméretű szivacs 12 színű pasztellkréta készlet 

12 színű jó minőségű vízfesték egy csomag hurkapálca 

6 színű tubusos tempera 1 csomag gyurma  

2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset 40 db A4-es kétoldalas színes lap vegyes 
színekkel 

vizesedény, ecsettörlő rongy 60 db A4-es műszaki fehér rajzlap 

vajas doboz teteje 2 db színes műszaki karton 

olló: hegyes, éles, jó minőségű 3 csomag írólap 

 
 Testnevelés felszerelés: tornazsákban, névvel ellátva 

fehér póló lányoknak hajgumi, fésű 

sötét rövidnadrág a hidegebb napokra: 
hosszú nadrág + pamut pulóver  tornacipő (talpán név) 

 
 Egészségügyi felszerelés: textilzsákba 

kulacs vászonszalvéta 

uzsonnás doboz kisméretű törülköző (névvel) 

100 db zacskó, amit összegyűjtünk az iskolába egy bögre + egy kiskanál 

 
 Váltóruha: külön vászonzsákba: nadrág, póló, pulóver, zokni 

 
 Általános felszerelés: 

2 csomag 100 db-os papír zsebkendő  A/4-es gumis mappa és egy leckefüzet 

3 csomag 50 db-os szalvéta váltócipő 

 

 



        

Taneszközök 4.a osztályra 
 

Kérjük szépen feltölteni a szokásos módon az alábbiakat: 

-tolltartó (legyen benne 15 cm-es vonalzó, írószerek és egy szépen fogó toll) 

 

-rajzos doboz : 

tempera ,6 színű, vagy 12 színű 1 fehér színű tempera pluszban, Technokol, és 1 db stiftes 

ragasztó is. Festős póló, vizes tál, kis rongy, feltörölni a vizet,5 méretű ecset , jó minőségű 

vízfesték, zsírkréta, 12 színű ceruza- ez lehet a tolltartóban is. 

-testnevelés felszerelés (cipők kényelmességét kérjük ellenőrizni) 

-tisztasági felszerelés 

 

Magyar nyelv: 

6 db. negyedikes vonalazású füzet 21-32 

1 db leckefüzet, ami minden nap legyen náluk, s az fog üzenőként is szolgálni . 

 

Rajz: 

20 db famentes A4-es rajzlap 

4 cs. írólap 

 

Matematika: 

-A tankönyv hátuljában lévő játékpénzek, testhálók kivágva, egy kis átlátszó, műanyag, 

kapcsos, zárható tasakban. Ha nem sikerül beszerezni, jó a boríték is, de az nem lesz tartós 

sajnos. 

-A matek doboz ellenőrzése: óra, dobókocka 2 db., hőmérő, tükör, számolópálcák 

-körző-olcsóbbtól a drágábbig lehet találni különböző minőségben, majd látjátok!      

-30 cm-es egyenes és egy derékszögű vonalzó 

1db.nagyméretű négyzetrácsos spirál füzet 

 

Környezetismeret: 

1db.vázlatfüzet 

 

Egyházi ének: 

1db.ének-zene füzet,1 db. református énekes könyv. Szeptemberben fogjuk felmérni ,hogy 

kinek lesz újra szüksége és kinek van otthon esetleg a családban. 

 

Református hittan: 

Tavalyi füzet átcsomagolása 

 

Ének-zene: 

Tavalyi füzet átcsomagolása 

 

Idegen nyelv: szótár füzet 

Kérjük szépen az ünneplő ruhát ellenőrizni!! A cipő alkalmi legyen , semmiképpen ne 

edzőcipő ( érdemes 1 számmal nagyobbat venni, akár 2-vel,akkor egész évben kitart) 

Lányoknak galléros blúz, a nyakkendő esztétikus viselése miatt! 

Váltócipő -méretét kérjük ellenőrizni ! 

Váltóruha ! -már év elején kerüljön a tornaszákba a tesicucc mellé (melegítő, vagy más 

hosszúujjú nadrág, felső, alsónadrág, zokni) 

2 db 100-as éttermi szalvéta 

2db 100-as papírzsebkendő 

uzsonnás zacskó 2 csomag 

Könyvjelzők ( minden tankönyvbe kérünk szépen 1 db könyvjelzőt elkészíteni ,ez kb 9-10 db 

könyvet jelent) 

 

 



Taneszközök 4.b osztályra 
 
Elérkezett a várva várt vakáció. Pihenjetek sokat, játsszatok jókat, segítsetek szüleiteknek! Ha 

az időjárás engedi, töltsetek minél több időt a szabadban, rossz idő esetén pedig gyakoroljatok 

egy kicsit, válogassatok a kimaradt feladataiból! A gyakorlás mennyiségét minden tantárgyból 

rád és szüleidre bízzuk, nem kérjük számon. Viszont augusztus második hetétől érdemes 

ismételni, ez hasznodra válik szeptembertől. 

 

Amit negyedik osztályra vásároljatok: 

 

● Leckefüzet 

● Gumis mappa a fénymásolatokhoz 

 

● Magyarhoz: 

    4 db Vonalas füzet (száma: 12-32) 

 

● Matematikához: 

1 db A4-es méretű négyzetrácsos füzet 

1 db 30 cm-es vonalzó (jó a korábban megvásárolt) 

 

● Természetismerethez és hittanhoz: 

1 db A5-ös méretű sima füzet 

 

● Énekhez: 

Nem kell új hangjegyfüzet, mert a tavalyit folytatjuk. 

 

● Tolltartóban legyen: 

● 1 db vékony hegyű 

golyóstoll 
● jó minőségű 

radír 
● 12 színű színes ceruza 

● 1 db Rotring ceruza + 

betét 
● tolltartóban 

elférő vonalzó 
● +1 db kék színű ceruza 

● 3 db HB-s grafit ceruza ● hegyező ● +1 db piros színű ceruza 

● 1 db stiftes ragasztó   

 

● Rajzos-technikás dobozba: 

(Frissítsétek a tanév végén hazavitt dobozotokat; ha a doboz megsérült a 100Ft-os boltban tudtok 

helyette másikat vásárolni. ☺) 

Színes ceruza, filctoll, zsírkréta. A festék megvan, majd esetleg néhányat veszünk közösen. 

Műszaki rajzlap A/4 20db, A/3 20 db 

 

● Testneveléshez (vászonzsákba): 

Fehér póló, fekete rövidnadrág, fehér zokni, tornacipő, a hidegebb napokra „cica”nadrág 

(lányoknak) + pamut pulóver 

● Tisztasági felszerelés (vászonzsákba): 

Törölköző (névvel „díszítve”), fésű, műanyag pohár (névvel), kanál, vászon szalvéta 

Évszaknak megfelelő „pótruházat” vászonzsákba, váltócipő 

 

Egyéb „kellékek”: 2 csomag éttermi szalvéta, 3 csomag 100-as papír zsebkendő, 1 csomag zacsi 

 

Katolikus hittan minden alsós osztályban (1-4) 1 db A5 méretű sima füzet 

Angol nyelv: 2.o.: saját fülhallgató (nem fejhallgató) 

3. a/b: 1 db vonalas füzet + saját fülhallgató (nem fejhallgató) 

4. o.:1 db szótárfüzet + 1 db vonalas füzet + saját fülhallgató (nem fejhallgató) 

Német nyelv 4. évfolyam: 1 db vonalas órai füzet (igény szerint lehet nagy ill. 

kicsi méretű), 1 db szótárfüzet (a tavalyi folytatható)   


