
1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK 

Névvel és óvodai jellel ellátva 

Tolltartóban:    -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s 

    rajzolásra) 

         - 2 féle postairon (1 db vastag, 2 db vékony) 

         - 12 db színes ceruza 

         - kisméretű vonalzó 

Füzetek :     -    6 db vonalas füzet (száma: 14-32) 

- 3 db négyzetrácsos füzet 

- 1 db kotta füzet 

- 4 csomag írólap 

- betűtartó, betűsín +kivágható betűk 

- újságfüzet 

- játékpénz 

- korongkészlet 

- papír mérőszalag 

- 30 cm-es vonalzó 

           Cipős dobozban:         - vízfesték (Javasolt márka: ICO vagy Anilinky) 

                            - 2 ecset (vastag, vékony) 

                           - ecsettál 

                           - ecsettörlő ruha 

                           - gyurma (fehér vagy lehetőség szerint színes) 

                           - ragasztó stift (Javasolt márka: Pritt) 

                                      - olló 

                            - zsírkréta (Javasolt márka: ICO:SÜNI) 

            - 10 db hurkapálca 

  Mappában: 50 db A/4-es famentes rajzlap, színes lap csomag 

  Tisztasági csomag: törölköző, szappan, pohár, papír zsebkendő 

  Tornazsák: tornacipő, fehér zokni, sötét rövidnadrág, fehér póló 

 

 

 

 

 



2. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK 

 

Füzetek: - 3 db négyzetrácsos füzet 

               - 5 db vonalas füzet (száma: 16-32)  

               - 1 db kotta füzet 

               - 1 db Házi feladat füzet 

Tolltartóban: - 7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2 B-s rajzolásra) 

                        - 12 db színes ceruza 

             - 3 db vékony postairon 

                        - puha radír 

 - hegyező  

             - kisméretű vonalzó                    

Cipős dobozban: - vízfesték (Javasolt márka: ICO vagy Anilinky) 

                              - 2 ecset (vastag, vékony) 

                              - ecsettál 

                              - ecsettörlő ruha 

                              - gyurma (fehér vagy lehetőség szerint színes) 

                              - ragasztó stift (Javasolt márka: Pritt) 

                              - olló 

                              - zsírkréta (Javasolt márka: ICO:SÜNI) 

- 10 db hurkapálca 

- 4 csomag írólap 

- korongkészlet 

- játékpénz 

- papír mérőszalag 

- 30 cm-es vonalzó 

Mappában: 50 db  A/4-es méretű famentes rajzlap, színes lap csomag 

Tisztasági csomag: törölköző, szappan, pohár, papír zsebkendő  

Tornazsák: tornacipő, fehér zokni, sötét rövidnadrág, fehér póló  

 

 

 

 

 



3. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK 

 

Tolltartóban: 

- 5 db HB-s, 2 db 2B-s grafit ceruza 

- 1 db puha radír 

- 1 db kéken fogó golyós toll 

- 12 db színes ceruza 

- 1db piros és 1 db kék hegyes színes ceruza 

- 1 db kisméretű vonalzó 

 

Magyar irodalom 

- 2 db 12-32 számú vonalas füzet 

- 1 csomag írólap 

 

Magyar nyelv 

- 3 db 12-32 számú vonalas füzet 

- 1 csomag írólap 

 

Matematika 

- 2 db 27-32 számú négyzetrácsos füzet  

- 1 db hosszú vonalzó  

- 1 db derékszögű vonalzó 

- 1 db papír mérőszalag 

- 1 csomag játékpénz 

- 1 csomag írólap 

 

Környezetismeret 

- 2 db 12-32 számú vonalas füzet  

- 1 csomag írólap 

 

 

 

Vizuális kultúra / Technika 

- CIPŐS DOBOZ 1 db 

- Rajzmappa 1db 

- 40 db  A/4-es méretű famentes rajzlap 

- Vízfesték (6-os vagy 12-es - Javasolt 

márka: ICO vagy Anilinky) 

- Ecset (3 féle különböző vastagságú) 3 db 

- Natúr vagy színes gyurma 1 doboz 

- Zsírkréta (6-os vagy 12-es - Javasolt 

márka: ICO:SÜNI) 

- Színes papírok A/4-es méret  1 csomag 

- Olló 1 db 

- Stift ragasztó 1 db (Javasolt márka: Pritt) 

Éves gyűjtés (alkalmankénti felhasználásra): 

színes újságok, katalógusok 

 

Ének-zene 

-1 db kotta füzet  

-1 csomag írólap 

-1 doboz korong 

 

Testnevelés és sport 

- fehér trikó vagy póló 

- sötét színű rövidnadrág 

- télen: szabadidő ruha 

- fehér zokni 

- tornacipő 

- tornazsák 

- tisztasági csomag 

 

 



4. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- 4 db vonalas füzet (21-32) 

- 1 csomag írólap 

 

Matematika: 

- 3 db négyzetrácsos füzet 

- 1 db derékszögű vonalzó 

- 1 db 30 cm-es egyenes vonalzó 

- 1 db körző 

- 2 csomag írólap 

- 1 csomag játékpénz 

 

Angol nyelv: 

- 2 db vonalas füzet (21-32) 

- 1 db szótár füzet 

 

Környezetismeret: 

- 2 db vonalas füzet (21-32) 

- 1 csomag írólap 

 

Ének-zene: 

- 1 db kotta füzet  

- 1 csomag írólap 

 

Vizuális kultúra / Technika 

- CIPŐS DOBOZ 1 db 

- Rajzmappa 1db 

- 40 db  A/4-es méretű famentes rajzlap 

- Vízfesték (6-os vagy 12-es - Javasolt 

márka: ICO vagy Anilinky) 

- Ecset (3 féle különböző vastagságú) 3 db 

- Natúr vagy színes gyurma 1 doboz 

- Zsírkréta (6-os vagy 12-es - Javasolt 

márka: ICO:SÜNI) 

- Színes papírok A/4-es méret  1 csomag 

- Olló 1 db 

- Stift ragasztó 1 db (Javasolt márka: Pritt) 

Éves gyűjtés (alkalmankénti 

felhasználásra): színes újságok, 

katalógusok 

 

Testnevelés és sport 

- fehér trikó vagy póló 

- sötét színű rövidnadrág 

- télen: szabadidő ruha 

- fehér zokni 

- tornacipő 

- tornazsák 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK 

 

Magyar irodalom 

3 db vonalas füzet (száma:21-32) 

Kötelező olvasmányok:  

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

Magyar nyelv 

2 db vonalas füzet (száma:21-32) 

A magyar helyesírás szabályai (Magyar 

Tudományos Akadémia, 12. kiadás) 

- toll, 6-os színes ceruza, grafit, vonalzó 

 

Történelem és állampolgári ismeretek 

1 füzet 

színes ceruza 

vonalzó 

 

Angol nyelv 

Munkafüzet 

2 db vonalas füzet (21-32-es számú) 

1 db szótár füzet 

 

Matematika 

1 db négyzetrácsos spirálfüzet 

1db kis méretű négyzetrácsos füzet (27-

32) 

1 db kisméretű sima füzet (geometria) 

1 db körző 

2 db vonalzó (1 egyenes, 1 háromszögű) 

1 db szögmérő 

 

Digitális kultúra 

1 db kisméretű vonalas füzet 

 

Természettudomány 

Spirálfüzet 1 db 

Színes ceruza 6 db-os 

Vonalzó  

1 csomag írólap 

 

 

Ének-zene 

1 db ötvonalas füzet 

1 csomag írólap 

 

Vizuális kultúra 

CIPŐS DOBOZ 1 db 

Rajzmappa 1db 

40 db A/4-es méretű famentes rajzlap 

Grafitceruza (2B és HB) 2 db 

Puha radírgumi 1 db 

Hosszú vonalzó 1db 

Színes ceruzakészlet 6-os vagy 12-es 

(Javasolt márka: ICO)  

Vízfesték 6-os vagy 12-es (Javasolt 

márka: ICO vagy Anilinky) 

Tubusos temperafesték 6 színű (Javasolt 

márka: ICO) 

Ecset (3 féle különböző vastagságú) 3 

db 

Natúr gyurma 1 doboz 

Zsírkréta (6-os vagy 12-es) 1 db 

Színes papírok A/4-es méret  1 csomag 

Olló 1 db 

Stift ragasztó 1 db (Javasolt márka: 

PRITT) 

Ecsettál, törlőruha  

 

Technika és tervezés 

Vonalas füzet (21-32) 1 db 

 

Testnevelés 

Tornacipő 

Sötét rövidnadrág  

Fehér póló 

Fehér zokni 

 

Etika 

Vonalas füzet (21-32) 1 db 

 

 

 

 

 

 



6. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK 

 

 

Magyar irodalom 

3 db vonalas füzet (száma:21-32) 

Kötelező olvasmányok:  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 

Magyar nyelv 

2 db vonalas füzet (száma:21-32) 

A magyar helyesírás szabályai (Magyar 

Tudományos Akadémia, 12. kiadás) 

-toll, 6-os színes ceruza, grafit, vonalzó 

 

Történelem és állampolgári ismeretek 

1 füzet 

színes ceruza 

vonalzó 

 

Angol nyelv 

2 db vonalas füzet (21-32-es számú) 

1 db szótár füzet 

 

Matematika 

1 db négyzetrácsos spirálfüzet 

1db kis méretű négyzetrácsos füzet (27-

32) 

1 db kisméretű sima füzet (geometria) 

1 db körző 

2 db vonalzó (1 egyenes, 1 háromszögű) 

1 db szögmérő 

 

Digitális kultúra 

1 db kisméretű vonalas füzet 

 

Természettudomány 

Spirálfüzet 1 db 

Színes ceruza 6 db-os 

Vonalzó  

1 csomag írólap 

 

 

Ének-zene 

1 db ötvonalas füzet, 1 csomag írólap 

 

 

 

Vizuális kultúra 
CIPŐS DOBOZ 1 db 

Rajzmappa 1db 

40 db A/4-es méretű famentes rajzlap 

Grafitceruza (2B és HB) 2 db 

Puha radírgumi 1 db 

Hosszú vonalzó 1db 

Színes ceruzakészlet 6-os vagy 12-es 

(Javasolt márka: ICO)  

Vízfesték 6-os vagy 12-es (Javasolt 

márka: ICO vagy Anilinky) 

Tubusos temperafesték 6 színű (Javasolt 

márka: ICO) 

Ecset (3 féle különböző vastagságú) 3 

db 

Natúr gyurma 1 doboz 

Zsírkréta (6-os vagy 12-es) 1 db 

Színes papírok A/4-es méret  1 csomag 

Olló 1 db 

Stift ragasztó 1 db (Javasolt márka: 

PRITT) 

Ecsettál, törlőruha  

 

Technika és tervezés 

Vonalas füzet (21-32) 1 db 

 

Testnevelés  

Tornacipő 

Sötét rövidnadrág  

Fehér póló 

Fehér zokni 

 

Etika 

Vonalas füzet (21-32) 1 db 

 

Hon- és népismeret 

Vonalas füzet

      

 

 

 



 

7. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK 

 

Magyar irodalom 

3 db vonalas füzet (száma:21-32) 

Kötelező olvasmányok:  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

 

Magyar nyelv  

2 db vonalas füzet (száma:21-32) 

A magyar helyesírás szabályai (Magyar 

Tudományos Akadémia, 12. kiadás) 

-toll, 6-os színes ceruza, grafit, vonalzó 

 

Történelem és állampolgári ismeretek 

1 füzet 

színes ceruza 

vonalzó 

 

Angol nyelv 
2 db vonalas füzet (21-32-es számú) 

1 db szótár füzet 

 

Matematika 

1 db négyzetrácsos spirálfüzet 

1db kis méretű négyzetrácsos füzet (27-

32) 

1 db kisméretű sima füzet (geometria) 

1 db körző 

2 db vonalzó (1 egyenes, 1 háromszögű) 

1 db szögmérő 

 

Informatika/könyvtárismeret 

1 db kis méretű vonalas füzet 

 

Fizika 

Simalapú füzet 

Golyóstoll, ceruza, radír, színes (kék, 

zöld, piros) 

1 db hosszú vonalzó 

 

Biológia, egészségtan 

Nagyméretű vonalas füzet (Ne 

spirálfüzet!)  1 db 

 

Kémia 

Nagyméretű vonalas füzet (Ne 

spirálfüzet!)  1 db 

Golyóstoll, ceruza, radír, színes (kék, 

zöld, piros) 1 db hosszú vonalzó 

 

Földrajz 

1 db A/4-es spirálfüzet (vonalas) 

1 db golyóstoll 

2 db grafit ceruza 

6 színű színes ceruza készlet 

 

Ének-zene 

1 db ötvonalas füzet 

1 csomag írólap 

 

Vizuális kultúra 

CIPŐS DOBOZ 1 db 

Rajzmappa 1db 

40 db A/4-es méretű famentes rajzlap 

Grafitceruza (2B és HB) 2 db 

Puha radírgumi 1 db 

Hosszú vonalzó 1db 

Színes ceruzakészlet 6-os vagy 12-es 

(Javasolt márka: ICO)  

Vízfesték 6-os vagy 12-es (Javasolt 

márka: ICO vagy Anilinky) 

Tubusos temperafesték 6 színű (Javasolt 

márka: ICO) 

Ecset (3 féle különböző vastagságú) 3 

db 

Natúr gyurma 1 doboz 

Zsírkréta (6-os vagy 12-es) 1 db 

Színes papírok A/4-es méret  1 csomag 

Olló 1 db 

Stift ragasztó 1 db (Javasolt márka: 

PRITT) 

Ecsettál, törlőruha  

 

Technika  

Vonalas füzet (21-32) 1 db 

Testnevelés és sport 

Tornacipő 

Sötét rövidnadrág  

Fehér póló 

Fehér zokni 

 

Etika 

Vonalas füzet (21-32) 1 db 



 

8. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK 

 

Magyar irodalom 

3 db vonalas füzet (száma:21-32) 

Kötelező olvasmányok:  

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben, 

Karinthy Ferenc: Tanár úr kérem 

 

Magyar nyelv 

2 db vonalas füzet (száma:21-32) 

A magyar helyesírás szabályai (Magyar 

Tudományos Akadémia, 12. kiadás) 

-toll, 6-os színes ceruza, grafit, vonalzó 

 

Történelem és állampolgári ismeretek. 

1 füzet 

színes ceruza 

vonalzó 

 

Angol nyelv 

2 db vonalas füzet (21-32-es számú) 

1 db szótár füzet 

 

Matematika 

1 db négyzetrácsos spirálfüzet 

1db kis méretű négyzetrácsos füzet (27-

32) 

1 db kisméretű sima füzet (geometria) 

1 db körző 

2 db vonalzó (1 egyenes, 1 háromszögű) 

1 db szögmérő 

 

Informatika 

1 db kisméretű vonalas füzet 

 

Fizika 

Simalapú füzet 

Golyóstoll, ceruza, radír, színes (kék, 

zöld, piros) 

1 db hosszú vonalzó 

 

Biológia, egészségtan 

Nagyméretű vonalas füzet 1 db (Ne 

spirálfüzet!) 

 

Kémia 

Nagyméretű vonalas füzet 1 db (Ne 

spirálfüzet!) 

Golyóstoll, ceruza, radír, színes (kék, 

zöld, piros) 

1 db hosszú vonalzó 

 

Földrajz 

1 db A/4-es spirálfüzet (vonalas) 

1 db golyóstoll 

2 db grafit ceruza 

6 színű színes ceruza készlet 

 

Ének-zene 

1 db ötvonalas füzet 

1 csomag írólap 

1 db vonalas füzet 

 

Vizuális kultúra 

CIPŐS DOBOZ 1 db 

Rajzmappa 1db 

40 db A/4-es méretű famentes rajzlap 

Grafitceruza (2B és HB) 2 db 

Puha radírgumi 1 db 

Hosszú vonalzó 1db 

Színes ceruzakészlet 6-os vagy 12-es 

(Javasolt márka: ICO)  

Vízfesték 6-os vagy 12-es (Javasolt 

márka: ICO vagy Anilinky) 

Tubusos temperafesték 6 színű (Javasolt 

márka: ICO) 

Ecset (3 féle különböző vastagságú) 3 

db 

Natúr gyurma 1 doboz 

Zsírkréta (6-os vagy 12-es) 1 db 

Színes papírok A/4-es méret  1 csomag 

Olló 1 db 

Stift ragasztó 1 db (Javasolt márka: 

PRITT) 

Ecsettál, törlőruha  

 

Technika  

Vonalas füzet (21-32) 1 db 

 

Testnevelés és sport 

Tornacipő 

Sötét rövidnadrág  

Fehér póló 

Fehér zokni 

 

Etika: Vonalas füzet (21-32) 1 db



 


