
Tanszerlista 1.A 
 
Tolltartó :  
3 db HB-s ceruza , 2 db vastag postairon ( piros-kék) , 12 színű színes ceruza , zárt hegyező , radír , 
vonalzó ( 20 cm) 
Füzetek :  
5 db vonalas (14-32) , 2 db négyzethálós (27-32) , 3 db nagy alakú sima ( 80-32 ) ,kottafüzet ( 86-32  
Matematika :  
 2 doboz korong , logikai készlet , 1 csomag pálcika , játékpénz , 1 csomag első osztályos szám- és 
jelkártya , papír mérőszalag ( 100 cm ) , 1 csomag pálcika , 1 műanyag óra, 1 műanyag hőmérő ,1 db 
derékszögű vonalzó 
Rajz, technika :   
2 db stift ragasztó , 2 db olló , 1 folyékony ragasztó , 1 csomag gyurma , 20 db félfamentes és 20 db 
műszaki rajzlap , 2 csomag írólap , 1. osztályos technika csomag , 1 csomag  A/4 origami papír , 1 
csomag A/4 kivágópapír , 20 db hurkapálca , színes ceruzakészlet, filctollkészlet , zsírkréta , 6 db 
tempera (+ 1 fehér ) , vízfesték ,  vastag  - közepes - vékony ecset , mély ecsettál , törlőrongy , 
rajztábla , festő paletta , 2 db gumis dosszié ,1 csomag fénymásoló papír 
Testnevelés : 
fehér trikó és zokni , rövidnadrág ( ha lehet,piros ) , tornacipő 
Német: 
irattartó papucs  - széles legyen - ( fémből vagy műanyagból vagy fából ) 
 
A rajz ,technika és a matematika eszközök számára  egységes  műanyag dobozt veszünk majd év 
elején. 

 



Első osztályos tanszerlista  (1.b)

Magyar: - 2 db 14-32 vonalazású füzet  
- 2 db 80-32 sima füzet     
- nagy írás füzet           közösen fogjuk beszerezni
- nagy méretű betűsín, betűtartó 
- nagy UHU vagy Nebuló stiftes ragasztó 

Matematika: - 27-32 négyzetrácsos füzet  2 db 
- számolókorong 1 doboz 
- logikai lapok 1 doboz 
- papír mérőszalag 1 db 
- műanyag számegyenes 1 db 
- színes rudak 1 doboz  
- számkártyák 1 csomag 
-  műanyag óra 1 db 

Ének:  - 36-16 hangjegyfüzet 1 db 

Angol:  - 20-32 sima füzet  1 db 
- vastag gumis mappa  

Rajz, technika:   - 50 db  A/4-es félfamentes rajzlap  
- 20 db A/4-es famentes rajzlap 
- 2 csomag A/4-es origami lap 
- 2 db A/4 méretű színes karton   
- 2 csomag gyurma (színes, egyszínű) 
- 12 színű 2 végű (vékony-vastag) filctoll 
- 12 színű Stabilo zsírkréta 
- 12 színű tempera (tégelyes) 
- 1 nagy UHU ragasztó stift, cellux              
- 2-2 darab 2-es, 4-es, 10-es ecset 
- ecsetrongy, vizestál, műanyag paletta 
- éles, hegyes kisméretű olló (a tompa gyerekolló használhatatlan) 

Testnevelés: - rövidnadrág és trikó vagy tornadressz, tornacipő 
- gumilabda, ugrókötél 
- korcsolya (bérelhető is)  

Tolltartó: 3 db 2B-s háromszög alakú, vastag grafitceruza, 3 db HB-s vékony grafitceruza,  
12 színű  vastag színes ceruza, 1-1 db piros, kék, zöld ceruza, 2 db piros-kék vastag  
postairon           
kis vonalzó  
nem maszatolós radír,  
két lyukméretű jó hegyező 

Egyéb: - 5 csomag írólap,  
- 1 csomag fénymásolópapír,  
- 20 db lefűzhető tasak a fénymásolatoknak 
- vékony fűzős papírdosszié 

Tisztasági felszerelések: ivópohár 

Közösen használatos: WC papír, papír kéztörlő, éttermi szalvéta, folyékony szappan, papír zsebkendő, 
sebtapasz  (Ezek beszerzését szeptemberben megbeszéljük.)



Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola 
Szükséges felszerelések az 2.a osztályban 

2017/18. tanév 
 

 6 db 16-32-es vonalas 2. osztályos füzet (nyelvtan, irodalom, 
német, német lektor, gyakorló, üzenő) 

 2 db kicsi négyzetrácsos füzet 
 2 db szótár füzet 
 1 db nagyalakú sima füzet (szabadidős rajz) 
 1 db leckefüzet 
 3 db papír dosszié (rajz, magyar, matematika) 
 1 nagy csomag géppapír 
 1 vastag irattartó dosszié (papucs) a német felszerelésnek – 

fontos, hogy strapabíró legyen, mert ebben viszik a német 
órára a felszerelésüket. Kerüljön bele 1 db nagy ragasztóstift 
és 1 db olló is – ne a technika felszerelésből vegyék ki német 
órára. 

 4 db HB-s grafitceruza (ne legyen rotring és radíros végű) 
 2-2 db kék, piros, zöld, sárga színes 
 1 db tolltartóba beleférő kicsi vonalzó (15 vagy 17 cm-es) 
 1 db tartályos hegyező 
 1 db puha radír 
 12 db-os színes ceruza (mindennapokra, ez is férjen a 

tolltartóba) 
 1 db kicsi ragasztóstift a tolltartóba 
 Füzetborítók, címkék – a könyveket átlátszó borítóba, a 

füzeteket papírba és/vagy átlátszó borítóba csomagolják! 
Mindenre kerüljön címke, amire nyomtatott nagybetűvel a 
gyermek nevét és osztályát nyomtassák vagy írják. 

Az 1. osztályos hangjegyfüzet és a német ének füzet kell, azt 
folytatják. Ha betelik, akkor kell majd új. 
 
Matematikára: 
A tavalyi eszközökből: 
 1 doboz piros-kék színű korong (a dobozt névvel vagy 

monogrammal) 
 1 db kistükör (téglalap alakú) (névvel vagy monogrammal) 
 Szabócenti (műanyag) (névvel vagy monogrammal) 
 1 doboz logikai készlet, amit kérnék áttenni egy kicsi zárható 

dobozba. 
 2 db dobókocka (fehér; monogram legyen rajta) 
 1 db óralap (névvel vagy monogrammal) 
 
Rajz és technika felszerelés: 
Pótolni kell az első osztályos felszerelést, ami elfogyott, vagy 
elhasználódott. 
 60 db A/4-es Pax műszaki rajzlap (20 ív van egy dossziéban) 
 1 cs. A/4-es színes kivágólap (élénk színű) 
 1 cs. négyzet alakú színes enyvezetlen kivágólap (élénk 

színű) 
 12 vagy 24 db-os pasztell- vagy olajkréta (Lyra olajpasztell, 

Stabilo pasztellkréta) 
 10 db színes fotókarton (blokkban, csomagban lehet kapni). 
 12 db-os filctollkészlet 
 12 db-os vagy több gombfesték (jó minőségű, pl: ICO, SÜNI-

ICO, KOH-I-NOOR, LYRA) 
 1-1 db 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset (nem lapos, hanem 

gömbölyű!) 
 Vizestál (akár nagy tejfölösdoboz vagy ilyen méretű 

konzervdoboz), festőrongy (kinőtt pamutpóló) 
 1 db kicsi szivacs 
 1 db UHU barkácsragasztó 
 1 db nagy UHU stiftragasztó 
 1 db olló (a gyerek kezéhez igazodó, nem kisolló!) 
 
Testnevelésre: 
 A felszerelés ugyanaz, mint első osztályban. 
 
Egyéb: 
 Váltócipő az esős időtől kezdődően. 
 
Ünnepélyre: 
Sötét szoknya/nadrág, fehér blúz/ing, ünnepi cipő (nem lehet 
edzőcipő), lányoknak fehér harisnya 
 
 

Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola 
Szükséges felszerelések az 2.a osztályban 

2017/18. tanév 
 

 6 db 16-32-es vonalas 2. osztályos füzet (nyelvtan, irodalom, 
német, német lektor, gyakorló, üzenő) 

 2 db kicsi négyzetrácsos füzet 
 2 db szótár füzet 
 1 db nagyalakú sima füzet (szabadidős rajz) 
 1 db leckefüzet 
 3 db papír dosszié (rajz, magyar, matematika) 
 1 nagy csomag géppapír 
 1 vastag irattartó dosszié (papucs) a német felszerelésnek – 

fontos, hogy strapabíró legyen, mert ebben viszik a német 
órára a felszerelésüket. Kerüljön bele 1 db nagy ragasztóstift 
és 1 db olló is – ne a technika felszerelésből vegyék ki német 
órára. 

 4 db HB-s grafitceruza (ne legyen rotring és radíros végű) 
 2-2 db kék, piros, zöld, sárga színes 
 1 db tolltartóba beleférő kicsi vonalzó (15 vagy 17 cm-es) 
 1 db tartályos hegyező 
 1 db puha radír 
 12 db-os színes ceruza (mindennapokra, ez is férjen a 

tolltartóba) 
 1 db kicsi ragasztóstift a tolltartóba 
 Füzetborítók, címkék – a könyveket átlátszó borítóba, a 

füzeteket papírba és/vagy átlátszó borítóba csomagolják! 
Mindenre kerüljön címke, amire nyomtatott nagybetűvel a 
gyermek nevét és osztályát nyomtassák vagy írják. 

Az 1. osztályos hangjegyfüzet és a német ének füzet kell, azt 
folytatják. Ha betelik, akkor kell majd új. 
 
Matematikára: 
A tavalyi eszközökből: 
 1 doboz piros-kék színű korong (a dobozt névvel vagy 

monogrammal) 
 1 db kistükör (téglalap alakú) (névvel vagy monogrammal) 
 Szabócenti (műanyag) (névvel vagy monogrammal) 
 1 doboz logikai készlet, amit kérnék áttenni egy kicsi zárható 

dobozba. 
 2 db dobókocka (fehér; monogram legyen rajta) 
 1 db óralap (névvel vagy monogrammal) 
 
Rajz és technika felszerelés: 
Pótolni kell az első osztályos felszerelést, ami elfogyott, vagy 
elhasználódott. 
 60 db A/4-es Pax műszaki rajzlap (20 ív van egy dossziéban) 
 1 cs. A/4-es színes kivágólap (élénk színű) 
 1 cs. négyzet alakú színes enyvezetlen kivágólap (élénk 

színű) 
 12 vagy 24 db-os pasztell- vagy olajkréta (Lyra olajpasztell, 

Stabilo pasztellkréta) 
 10 db színes fotókarton (blokkban, csomagban lehet kapni). 
 12 db-os filctollkészlet 
 12 db-os vagy több gombfesték (jó minőségű, pl: ICO, SÜNI-

ICO, KOH-I-NOOR, LYRA) 
 1-1 db 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset (nem lapos, hanem 

gömbölyű!) 
 Vizestál (akár nagy tejfölösdoboz vagy ilyen méretű 

konzervdoboz), festőrongy (kinőtt pamutpóló) 
 1 db kicsi szivacs 
 1 db UHU barkácsragasztó 
 1 db nagy UHU stiftragasztó 
 1 db olló (a gyerek kezéhez igazodó, nem kisolló!) 
 
Testnevelésre: 
 A felszerelés ugyanaz, mint első osztályban. 
 
Egyéb: 
 Váltócipő az esős időtől kezdődően. 
 
Ünnepélyre: 
Sötét szoknya/nadrág, fehér blúz/ing, ünnepi cipő (nem lehet 
edzőcipő), lányoknak fehér harisnya 
 



 
Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola 

Szükséges felszerelések az 2.b osztályban 
2017/18. tanév 

 
 8 db 16-32-es vonalas 2. osztályos füzet  
 2 db kicsi négyzetrácsos füzet 
 1 db szótár füzet 
 1 db nagyalakú sima füzet ( A/4-es !NE LEGYEN KISEBB! ) 
 1 db leckefüzet 
 1 csomag fénymásolópapír 
 4 db HB-s grafitceruza (ne legyen rotring és radíros végű) 
 2 db zöld színes 
 1 db 30 cm-es vonalzó 
 1 db tolltartóba beleférő kicsi vonalzó (15 vagy 17 cm-es) 
 1 db tartályos hegyező 
 1 db puha radír 
 12 db-os színes ceruza (mindennapokra, ez is férjen a tolltartóba) 
 1 db kicsi ragasztóstift a tolltartóba 
 Mindenre kerüljön címke, amire nyomtatott nagybetűvel a gyermek nevét és osztályát nyomtassák vagy írják. 
Az 1. osztályos hangjegyfüzet és angol ének füzet kell, azt folytatják. Ha betelt vagy nagyon használt ,akkor kell  új. 
 
Matematikára: 
A tavalyi eszközökből: 
 1 doboz piros-kék színű korong (a dobozt névvel vagy monogrammal) 
 1 db kistükör (téglalap alakú) (névvel vagy monogrammal) 
 Szabócenti (műanyag) (névvel vagy monogrammal) 
 1 doboz logikai készlet, amit kérnék áttenni egy kicsi zárható dobozba. 
 1 db óralap (névvel vagy monogrammal) 
 Az egyjegyű számkártyákból, jelekből fajtánként 2.  
 
Rajz és technika felszerelés: 
Pótolni kell az első osztályos felszerelést, ami elfogyott, vagy elhasználódott. 
 30 db A/4-es Pax műszaki rajzlap (20 ív van egy dossziéban) 
 30 db A/4-es félfamentes rajzlap 
 1 cs. A/4-es színes kivágólap (élénk színű) 
 1 cs. négyzet alakú színes enyvezetlen kivágólap (élénk színű) 
 12 vagy 24 db-os pasztell- vagy olajkréta (Lyra olajpasztell, Stabilo pasztellkréta) 
 10 db színes fotókarton (blokkban, csomagban lehet kapni). 
 Min. 6 színű gyurma 
 Fűzőlap ( Van szélesebb csíkozású, és keskenyebb csíkozású is. Akik nem bánnak még elég ügyesen az eszközökkel, azoknak 

mindkettőből kellene 1-1 csomag. Az ügyesebbek csak a keskeny csíkozásút vegyék meg.) 
 12 db-os filctollkészlet 
 12 db-os vagy több gombfesték (jó minőségű, pl: ICO, SÜNI-ICO, KOH-I-NOOR, LYRA) 
 1-1 db 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset (nem lapos, hanem gömbölyű!) 
 Vizestál (akár nagy tejfölösdoboz vagy ilyen méretű konzervdoboz), festőrongy (kinőtt pamutpóló) 
 1 db kicsi szivacs 
 1 db UHU barkácsragasztó 
 2 db nagy UHU stiftragasztó 
 1 db olló (a gyerek kezéhez igazodó, nem kisolló!) 

 
A tavalyi mappák (angol, rajz- technika) jók. A gyűjtőmappát a műanyag laptartókkal és az alátéteket a rajz órákhoz bennfogtuk, ne 
keressék otthon, ne vegyenek másikat! 

 
Testnevelésre: 
 A felszerelés ugyanaz, mint első osztályban. 
 
Egyéb: 
 Váltócipő  
 Párna a székre 

 
Ünnepélyre: 
Sötét szoknya/nadrág, fehér blúz/ing, ünnepi cipő (nem lehet edzőcipő), lányoknak fehér harisnya 
 
 



TANSZERLISTA  3. a osztály  
 
7 db 12-32 vonalas füzet 
1 db hangjegy füzet 
2 db négyzethálós füzet 
1 db lecke füzet 
 
órarend 
1 db papír mérőszalag 
1 db 30 cm egyenes vonalzó 
3 csomag írólap 
40 db rajzlap 
2 csomag A 4 színes kivágólap / origámi / 
olló 
2 db stift ragasztó 
1 db cellux 
festék, ecset, vizest tál 
1 doboz zsírkréta 
1 doboz színes ceruza 
1 doboz gyurma 
1 db tornazsák 
fehér póló vagy trikó, tornanadrág ill. dressz, tornacipő, zokni. 
 

A tavalyról megmaradt, jó és használható eszközök is megfelelnek! 



3.b osztály 

2017/18. 

6 db 12-32 számú, margós, vonalas füzet (magyar, üzenő, angol, lecke) 

2 db 27-32-es négyzetrácsos, margós füzet  

1 db szótárfüzet  

1 db vastag mappa (az angol felszerelésnek) 

Tolltartóba:  
vonalzó (20 cm) 
puha, fehér radír  
hegyező 
3 db hegyezhető grafit ceruza (HB) 
zöld, piros, kék vékony színes ceruzák 
golyóstoll  

30 cm-es műanyag vonalzó  

1 db derékszögű vonalzó  

1 db körző  

2 db ragasztó:  Pritt stift  (nagy) 

Famentes rajzlap A4 (40 db) 

1 csomag A/4-es Origami papír (Diamond)  

Tornazsákban fehér póló, rövidnadrág, tornacipő, váltó zokni  

Váltócipő (nem papucs) 

Kérjük, hogy a tanulók neve legyen ráírva minden eszközre! 

 
 
 
 

 
 
 



        Tanszerlista 3.C osztály 
 
7 db  12-32-es vonalas füzet ( angol , angol körny. , olv. , írás , nyelvtan ,  
                                                 fogalmazás , üzenő ) 
1 db A 4-es sima füzet           (egyik fele angol rajz , másik angol ének  ) 
1 db A 4-es hangjegy füzet    ( ének ) 
2 db 27-32- es négyzethálós füzet  ( matek ) 
1 db lecke füzet 
 
2 db órarend 
1 db papír mérőszalag ( 1 méteres ) 
1 db 30 cm-es egyenes  és 1 db derékszögű vonalzó 
1 db tükör 
3 csomag írólap 
40 db rajzlap 
2 csomag színes kivágólap ( origami ) 
2 csomag A 4-es színeslap   
1 db olló   ( be van adva ) 
2 db stift ragasztó 
1 db cellux 
12 színű vízfesték 
2 tubus fehér tempera 
6 színű filctoll 
1 doboz zsírkréta 
1 doboz színes ceruza 

1-1 db  2-es , 6-os ,12-es ecset 
1 db törlőrongy 

1 db ecsettálka   ( be van adva  ) 
1 db rajztábla      ( be van adva  ) 

1 doboz gyurma  ( nem színes ) 
1 db tornazsák 

1 fehér póló v. trikó  
1 tornanadrág ill. dressz 

1 fehér zokni 
1 tornacipő 

  
A tavalyról megmaradt , jó és használható eszközök megfelelnek ! 
                                                   

 



TANESZKÖZÖK 
4.A OSZTÁLY 

 
Füzetek: 
 4 db 4. osztályos vonalazású füzet 

(kódszáma: 21-32, sűrűbb 
vonalazású, mint a 3.-os, legyen 
benne margó) 

 
– Olvasás 
– Nyelvtan 
– Fogalmazás 
– Üzenő 
Kérjük, a fenti szavakat írják a 
füzetcímkékre!  

 
 
Tolltartó:  
 3 db grafit ceruza (HB) 
 1 db piros ceruza 
 2 db kék ceruza 
 2 db zöld ceruza 
 radír 
 zárt hegyező 
 rövid vonalzó (15-20 cm) 
 színes ceruzák  

 
Technika doboz: 
 Festék 
 Fehér tempera 
 Vékony + vastag ecset 
 Rongy, újságpapír 
 Vizesedény (margarinos doboz) 
 Gyurma 
 Olló 
 Ragasztó (száraz stift + tubusos) 

 
 

 
 

Matematika: 
 2 db négyzethálós füzet 

 
 

 
Angol: 
 1 db vonalas füzet 
 Szótárfüzet 

 
Rajz: 
– 50 db rajzlap mappában 
– 4 csomag A5-ös írólap 
– 30-32 cm-es vonalzó 
– Színespapír csomag 
 
Testnevelés: 
 Tornafelszerelés 
 Ugrókötél 

 
Tisztasági csomag: 
 Ivópohár 
 Törülköző 
 2 tekercs WC-papír 
 2 tekercs papírtörlő 
 Folyékony szappan 

 
 
Kérjük, mindenre írják rá a gyermek 
nevét!

 
 

 
 

 
 
 

 



A 3.b tanszerlistája: 
 
Felszerelés: 
 
Füzetek: 
4 db vonalas füzet, száma:21-32 (margós)-
olvasás,nyelvtan,írás órai+nyelvtan felmérő 
2 db négyzethálós matematika füzet, az egyik lehet nagy. 
Margóval. 
1 db vékony dosszié A/4-es 
1 db vonalas füzet  üzenőnek 
 
A tolltartóba: 
4 db HB-s grafit,rotring is lehet közte 
2-2 db vékony színes ceruza ( piros, kék,zöld) 
12 db vastag színes ceruza 
nagy puha, fehér radír 
kis vonalzó (15 cm) 
hegyező (két lyukú) 
 
Rajz-technika: 
30 db A/4-es famentes rajzlap (nem kell mappa hozzá) 
30 db írólap 
vízfesték (ICO /KOH-I-NOOR/) -12 gombos(jó az elsős) 
tempera (ICO /KOH-I-NOOR/) -12 db (jó az elsős) festékkeverő 
paletta (tavalyi)ecsetek 2-es 4-es,8-as,10-es,12-es törlőrongy 
vizes edény,nagy méretű (jó a tavalyi) éles, hegyes olló 
ragasztó nagy stift natúr vagy színes gyurma (jó az elsős) 
12 db-os STABILO zsírkréta 
12 db-os filctoll (vékony és vastag hegyű) 
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó 
 
Angol: 
2 db  vonalas írásfüzet 
1 db vastag mappa ( az angol felszerelésnek) 
1 szótár füzet 
1 sima füzet 
Erich Knight: Lassie hazatér (Thurzó Gábor) .Egyébként 
bármelyik 

 



Taneszközlista 

2017/2018 

Osztály: 5.a 

Magyar nyelv 1 db kis alakú vonalas füzet 

Magyar irodalom 
2 db kis vonalas füzet,  
1 db nagy vonalas – a kötelező olvasmányoknak (ez lehet a 
tavalyi is), 

Matematika 

1 db négyzetrácsos füzet 
1 db sima füzet 
vonalzók ( 2db különböző háromszögalakú, 1 db egyenes) 
körző 
 
szögmérő 
1 csomag írólap, színes ceruza 

Történelem 2 db füzet (lehetőleg vonalas) 

Természetismeret 1 db kis alakú füzet 

Ének-zene 1 db hangjegyfüzet 

Rajz 

Rajzdoboz: 
Min. 20 db A/4-es rajzlap 
mappa/ dosszié a lapoknak (A/4) 
min.5db A/3-as rajzlap 
ceruzák (B,2B 3B…puha) 
színes ceruzák, 
zsírkréta 
vízfesték 
tempera( min.fekete, fehér,piros, kék, sárga) 
 ecsetek(min 3 db. (kisebb-nagyobb) 
vizesedény 
rongy 
olló 
ragasztó 
színespapír 

Erkölcstan 1 db vonalas füzet 
Hon- és népismeret 1 db vonalas füzet 



Német nyelv 
1 db szótárfüzet 
1 db vonalas füzet, A5-ös méret + a tavalyi füzetek 
1 csomag írólap 

Technika 

1 db sima füzet, A4-es méret, tűzött 
1 db négyzetrácsos füzet, A4-es méret 
körző 
vonalzó 

Kulturgeschichte 
1 db vonalas füzet, A5-ös méret 
1 db mappa 

Testnevelés 

fehér zokni 
fehér póló 
rövid sportnadrág 
terem tornacipő 
melegítő 
hosszú hajhoz hajgumi 

Informatika német nyelven 1 db kis alakú vonalas füzet 
 



 
 
 
                                                                             5. b osztály 
 
 
 
 
 
 

 

TANTÁRGY                       
 

FELSZERELÉS 

Magyar nyelvtan  1 kis vonalas füzet, 1 cs. írólap, 1 nagy dosszié 

Magyar irodalom  2 kis vonalas füzet 
 

Magyar történelem  1 bármilyen füzet 

Történelem angol nyelven  1 bármilyen füzet, 1 nagy mappa + genotherm 

 
Matematika 
 

1 négyzetrácsos füzet/ A4‐es/, 1  A4‐es sima 
füzet,1 egyenes és egy háromszög alakú vonalzó, 
körző. szögmérő, színes – és grafitceruza, radír, 
tartalék füzet otthon 

Angol nyelv 
 
 

1 vonalas füzet, egy szótárfüzet 

   

Természetismeret angol nyelven  1 nagy sima füzet, színes‐és grafitceruza 

Országismeret angol nyelven  1 nagy dosszié lefűzhető genotherm fóliákkal 

Testnevelés  Fehér póló, fehér zokni,rövid nadrág, tréning 
alsó‐felső, benti sportcipő 

Hon‐és népismeret  1 kis vonalas füzet 

Erkölcstan  1 kis vonalas füzet 

Ének‐zene  1 hangjegyfüzet / jó a tavalyi is, ha van benne 
hely/ 

Technika  1 db A4‐es sima füzet, körző, ceruzák, 1 egyenes 
és egy háromszög vonalzó, 

Rajz  1 db A4‐es mappa, benne 20 db A4‐es rajzlap, 
rajzdoboz, vízfesték, akvarell,ecsetek / 1 kisebb, 
1 nagyobb/vízesedény,ecsetes vagy zsírkréta, 
színes ceruza,  min. 2 db hegyezhető ceruza/ B‐s, 
B6‐ig/, olló, ragasztó, színes papír 

Informatika  1 db négyzetrácsos füzet 

 



Taneszközszükséglet  5.c   osztály   2017/2018. tanév 
 
Tantárgy Felszerelés 
  
Magyar nyelvtan 1 kis vonalas füzet, 1 csomag írólap 
Magyar irodalom 2 kis vonalas füzet, A4-es irattartó 
Magyar történelem 1 bármilyen füzet 
Történelem angol nyelven 1 bármilyen füzet, A4-es irattartó 
Matematika 2 négyzetrácsos füzet (A 4-es), 2 sima füzet 

(A 4-es), 1 egyenes és egy háromszög alakú 
vonalzó, körző, szögmérő, színes-és 
grafitceruza, radír 

Angol nyelv 1 vonalas füzet, egy szótárfüzet,    
Természetismeret angol nyelven 1 nagy sima füzet, A4-es lefűzős irattartó 
Országismeret angol nyelven 1 vonalas füzet, 1 szótárfüzet, 1 nagy dosszié 

fóliákkal 
Testnevelés Fehér póló, fehér zokni, rövidnadrág, tréning 

alsó+felső, benti sportcipő 
Hon-és népismeret 1 kis vonalas füzet 
Erkölcstan 1 kis sima füzet 
Ének-zene 1 hangjegyfüzet, lehet folytatni a 4-est 
Technika 1 A 4-es sima füzet, körző, ceruzák (H, B, 

HB), 1 egyenes (30 cm) és egy háromszög 
alakú vonalzó 

Rajz 1 A 4-es irattartó, benne 20 db A 4-es 
rajzlap, rajzdoboz (lehet a régi), vízfesték, 
akvarell, ecsetek( 1 kisebb, 1 nagyobb), 
vizesedény, ecsetes vagy zsírkréta, színes 
ceruza, 
min.2 db hegyezhető ceruza (B-s, B6 ig), 
olló, ragasztó, színes papír 

Informatika 1 négyzetrácsos füzet 
 



Taneszközlista 
2017/2018 

Osztály: 6.a 

Magyar nyelv 1 db vonalas füzet A5, 1csomag írólap 

Magyar irodalom 
1 db vonalas füzet, A5-ös méret 
1 db olvasónapló (tavalyi) 

Német nyelv 
1 db vonalas füzet  
1 db szótárfüzet (tavalyi is jó) 

Természetismeret 1 db kis alakú füzet  

Matematika 

1 db négyzetrácsos füzet 
1 db sima füzet 
vonalzók (2 db háromszög alakú, 1 db egyenes) 
körző 
színes ceruza 
radír 
szögmérő 

Technika 
1 db sima füzet, A4-es méret, 
körző 
vonalzó 

Informatika németül 
1 db négyzetrácsos füzet(tavalyit folytatni) 
tankönyv 

Testnevelés 

fehér zokni 
fehér póló 
rövid sportnadrág 
terem tornacipő 
melegítő 
hosszú hajhoz hajgumi 

Ének-zene hangjegy füzet 

Kulturgeschichte 
füzet 
dosszié vagy lefűző a lapokhoz 

Történelem német nyelven 
1 db vonalas füzet, A5-ös méret (tavalyi is jó) 
lefűző mappa (tavalyi is jó) 

Történelem 1 db füzet (ajánlott a tavalyi folytatása) 



Rajz 

Rajzdoboz: 
Min. 20 db A/4-es rajzlap 
mappa/ dosszié a lapoknak (A/4) 
min.5db A/3-as rajzlap 
ceruzák (B,2B 3B…puha) 
színes ceruzák, 
zsírkréta 
vízfesték 
tempera( min.fekete, fehér, piros, kék, sárga) 
ecsetek( min 3 db. (kisebb-nagyobb) 
vizes edény 
rongy 
olló 
ragasztó 
színes papír 

Erkölcstan 1 db vonalas füzet( jó a tavalyi) 
 



Taneszközszükséglet  6.b   osztály   2017/2018. tanév 
 
Tantárgy Felszerelés 
  
Magyar nyelvtan 1 kis vonalas füzet, 1 csomag írólap 
Magyar irodalom 1 kis vonalas füzet 
Magyar történelem 1 bármilyen füzet 
Történelem angol nyelven 1 bármilyen füzet, 1 nagy mappa ( a régi is 

jó) 
Matematika 1 négyzetrácsos füzet(A 4-es), 1 sima 

füzet(A 4-es), 1 egyenes és egy háromszög 
alakú vonalzó, körző, szögmérő, színes-és 
grafitceruza, radír. Tartalék füzetek. 

Angol nyelv 1 vonalas füzet, egy szótárfüzet, 1 csomag 
írólap 

Természetismeret angol nyelven 1 nagy sima füzet, színes-és grafitceruza 
Országismeret angol nyelven 1 vonalas füzet, 1 szótárfüzet, 1 nagy dosszié 

fóliákkal – jó a tavalyi. 
Testnevelés Fehér póló, fehér zokni, rövid nadrág, tréning 

alsó+felső, benti sportcipő 
Hon-és népismeret 1 kis vonalas füzet 
Erkölcstan 1 kis vonalas füzet 
Ének-zene 1 hangjegyfüzet – jó a tavalyi. 
Technika 1 A 4-es sima füzet, körző, ceruzák(H, B, 

Hb), 1 egyenes (30 cm) és egy háromszög 
alakú vonalzó 

Rajz 1 A 4-es mappa, benne 20 db A 4-es rajzlap, 
rajzdoboz (lehet a régi), vízfesték, akvarell, 
ecsetek( 1 kisebb, 1 nagyobb), vizesedény, 
ecsetes vagy zsírkréta, színes ceruza, 
min.2 db hegyezhető ceruza (B-s, B6 ig), 
olló, ragasztó, színes papír 

Informatika 1 négyzetrácsos füzet 
 
 



Taneszközlista 

2017/2018 

Osztály: 7.a 

Magyar nyelv 1 db vonalas füzet 
1 csomag írólap 

Magyar irodalom 1 db vonalas füzet 
Matematika 1 db négyzetrácsos füzet, A4-es méret 

1 db sima füzet – nem spirál, A4-es méret 
vonalzók (1 db háromszögalakú, 1 db 
egyenes) 
körző, szögmérő, radír, grafit ceruza, 
tartalék füzetek otthonra 

Történelem 1 db füzet tavalyi 
Biológia 1 db füzet 
Földrajz  1 db füzet 
Fizika 1 db négyzetrácsos füzet 
Kémia 1 db négyzetrácsos füzet 
Német nyelv 1 db vonalas füzet (tavalyi) 

1 db szótárfüzet (tavalyi) 
Rajz doboz 

A4-es mappa 
20 db rajzlap, A4-es méret 
5 db rajzlap, A3-as méret 

Technika 1 db sima füzet, A4-es méret 
Informatika, informatika németül 1 db négyzetrácsos füzet 
Ének-zene 1 db hangjegyfüzet (tavalyi) 
Testnevelés fehér zokni 

fehér póló 
rövid sportnadrág 
terem tornacipő 
melegítő 
hosszú hajhoz hajgumi 

 



Taneszköz szükséglet 

7.b.   

2017/18. tanév 

Tantárgy Eszközök 

Irodalom  2 db vonalas füzet  A/5 

Nyelvtan 2 db vonalas füzet  A/5, zöld golyóstoll,  

Történelem 1 db jegyzetfüzet (bármilyen) lehet a tavalyi is 

Matematika Matematika füzet, körző, vonalzók (2 db háromszög, 1 db egyenes) 

Szögmérő, 1 csomag írólap, színes ceruzák 

Földrajz nagyalakú sima füzet 

Angol 2 db vonalas füzet, szótár, mappa, 1 csomag írólap 

Történelem angol 

nyelven 

1 db vonalas füzet, lehet a tavalyi is 

Országismeret 

angol nyelven 

1 db vonalas füzet, szótár, 1 csomag írólap, gyűrűs(bugyis) mappa 

Ének Hangjegyfüzet (bármilyen) lehet a tavalyi is 

Rajz Rajzdoboz:Min. 20 db A/4-es rajzlap, mappa/ dosszié a lapoknak (A/4), 

min.5db A/3-as rajzlap, ceruzák (B,2B 3B…puha), színes ceruzák, 

zsírkréta, vízfesték, tempera( min.fekete, fehér,piros, kék, sárga), 

ecsetek(min 3 db. (kisebb-nagyobb), vizesedény, rongy, olló, ragasztó, 

színespapír, 

Testnevelés Fehér póló, fehér zokni, teremtornacipő, tréningruha(alsó és felső is) 

Fizika négyzetrácsos füzet 

Kémia négyzetrácsos füzet 

Biológia nagyalakú sima füzet 



Taneszközlista, 8.b 2017/18. 

Magyar nyelv 1 db vonalas füzet 
1 db gyűjtőmappa 

Irodalom 
 

1 db vonalas füzet 
1 csomag írólap 

Angol 
 

1 db közepes méretű füzet (Papp Rita csoportja) 
1db közepes méretű vonalas füzet+ 1 db közepes méretű 
szótárfüzet (Puskás Enikő csoportja) 

Matematika 
 

1 db négyzetrácsos A4-es füzet + tartalék (nem spirál) 
1db sima A4-es füzet + tartalék (nem spirál) 
vonalzók: 2 db derékszögű, 1 db egyenes) 
1 db körző 
1 db szögmérő 

Történelem 
 

1 db füzet 

Fizika 
 

1 db négyzetrácsos füzet (nem spirál) 

Kémia 
 

1 db A4-es, sima füzet (nem spirál) 

Biológia 
 

1 db kis alakú füzet 

Földrajz 
 

1 db kis alakú füzet 

Történelem angol nyelven 
 

1 db füzet 
1 db gyűrűs mappa lefűzhető gemotherm tasakokkal 

Célnyelvi civilizáció 
 

1 db gyűrűs mappa lefűzhető gemotherm tasakokkal 

Természetismeret angol nyelven 
 

1 db gyűrűs mappa lefűzhető genotherm tasakokkal 

Ének-zene 
 

1 hangjegyfüzet 

Rajz 
 

1 db rajzdoboz, benne:  
min. 20 db A4-es rajzlap 
mappa/dosszié az A4-es lapoknak 
min. 5 db A3-as rajzlap 
ceruzák (B, 2B, 3B… puha) 
színes ceruzák 
zsírkréta 
vízfesték 
tempera (min. fekete, fehér, piros, kék, sárga) 
ecsetek (min. 3 db. kisebb-nagyobb) 
vizesedény 
rongy, olló, ragasztó, színes papír 
 

Informatika 
 

1 db négyzetrácsos füzet 
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