
1. osztály   
 

  Tolltartóba: 

          4 db grafitceruza B, HB   

          12 színű színes ceruza 

          2 db piros-kék postairón 

          1 db puha radír 

          1 kicsi vonalzó (ami belefér a tolltartóba) 

          1 faragó 

 1 doboz piros-kék számolókorong 

 1 csomag számolópálcika 

 2 csomag írólap 

 

Füzetek: 

      2 db vonalas füzet (14-32) 

      2 db négyzetrácsos füzet 

 

Rajzfelszerelés: 

      40 db rajzlap (fele famentes, fele félfamentes) 

      A/4 rajztábla 

      2 db gyűjtődosszié  

      műanyag fedeles doboz (AZ ISKOLA BESZERZI) 

              12 színű vízfesték 

              12 színű filctoll 

              3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

              ecsettál (magas legyen, amibe bele lehet tenni az ecsetet és nem dől el) 

              törlőrongy 

              olló 

              ragasztó (színtelen stift) 

              natúr gyurma 

 

Technika csomag: 

      A/4-es színes lap (mindkét oldala színes) 

      1 cs színes lap (egyik oldala fehér) 

 

Tornafelszerelés: 

       fehér póló 

fekete rövidnadrág 

váltó zokni (fehér) 

tornacipő 

melegítő 

 

Tisztasági csomag: 

      2 cs papír zsebkendő 

1 cs szalvéta 

 

Tánc órára: zárt, kényelmes cipő  

 

  



2. osztály  

 
2 db vonalas füzet (16-32) 

1 db négyzetrácsos füzet 

1 db bármilyen füzet üzenőnek 

 

Rajzfelszerelés: 

      40 db rajzlap (fele famentes, fele félfamentes) 

      A/4 rajztábla 

      2 db gyűjtődosszié (a tavalyi is jó) 

      műanyag fedeles doboz (ebbe rakjuk a rajzfelszerelést, lehetőleg a tavalyi) 

              12 színű vízfesték 

              12 színű filctoll 

              3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

              ecsettál (magas legyen, amibe bele lehet tenni az ecsetet és nem dől el) 

              törlőrongy 

              olló 

              ragasztó (stift vagy kenőfejes) 

              natúr gyurma 

              tempera 

 

Technika csomag: 

      A/4-es színes lap (mindkét oldala színes) 

      1 cs színes lap (egyik oldala fehér) 

 

Tolltartóba: 

     12 színű színesceruza,  

     1 db piros-kék postairón, 

     4 db grafitceruza HB-s vagy B-s, 

     kék színű golyóstoll  

     faragó, radír 

1 db papír mérőszalag 

1 kicsi vonalzó a tolltartóba + 1 hosszú vonalzó 

 

2 cs szalvéta  

2 cs zsebkendő 

 

Testneveléshez a szokásos felszerelés. 

Tánc órára: zárt, kényelmes cipő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. osztály 

 
4 db 12-32 számú harmadikos vonalazású füzet (olvasás, fogalmazás, nyelvtan, ref. hittan) 

2 db matematika füzet 

hangjegy füzet 

2 cs írólap 

 

Tolltartóba: 

      4 db HB-s ceruza, faragó, 12 színű színes ceruza, golyóstoll, 

      radír, kisvonalzó, piros-kék színes ceruza 

 

Rajzfelszerelés: 

      40 db rajzlap (fele famentes, fele félfamentes) 

      A/4 rajztábla 

      2 db gyűjtődosszié  

      műanyag fedeles doboz (a tavalyi!!) 

              12 színű vízfesték 

               6 színű tempera 

              12 színű filctoll 

              3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

              ecsettál (magas legyen, amibe bele lehet tenni az ecsetet és nem dől el) 

              törlőrongy 

              olló 

              ragasztó (stift vagy kenőfejes ) 

              natúr gyurma 

 

Technika csomag: 

              A/4-es színes lap (mindkét oldala színes) 

             1 cs színes lap (egyik oldala fehér) 

 

Tornafelszerelés: 

       tornacipő, fehér zokni, fehér póló, fekete tornanadrág, melegítő 

 

Tánc órára: zárt, kényelmes cipő  

 

pohár,  

1 cs. szalvéta,  

saját használatra papír zsebkendő 

 

 A tavalyi rajzfelszerelések jók, nem kell újat venni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. osztály 

 
8 db 21-32-es füzet (1 nyelvtan, 1 fogalmazás, 1 olvasás, 2 angol, 1 egyházi ének, 1 ref hittan, 

1 környezetismeret) 

1 szótárfüzet 

2 db négyzetrácsos füzet  

1 hangjegyfüzet  

1 csomag írólap 

 

Tolltartóba: 

     12 színű színesceruza,  

     1 db piros-kék postairón, 

     4 db grafitceruza  

     kék színű golyóstoll  

     faragó, radír 

     1 db kis vonalzó 

 

Rajzfelszerelés: 

      40 db rajzlap (fele famentes, fele félfamentes) 

      A/4 rajztábla 

      2 db gyűjtődosszié  

      műanyag fedeles vagy cipősdoboz doboz (ebbe rakjuk a rajzfelszerelést) 

              12 színű vízfesték 

              12 színű filctoll 

              6 színű tempera 

              3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

              ecsettál (magas legyen, amibe bele lehet tenni az ecsetet és nem dől el) 

              törlőrongy 

              olló 

              ragasztó (stift vagy kenőfejes) 

              natúr gyurma 

 

Technika csomag: 

        A/4-es színes lap (mindkét oldala színes) 

        

 

testnevelés felszerelés 

 

Tánc órára: zárt, kényelmes cipő  

 

 
. 

 

 

 

 

 

 



 

     5. osztály 
 

Angol nyelv: 1 szótárfüzet, 1 vonalas füzet 21- 32 

magyar irodalom 1 db vonalas füzet 

magyar nyelvtan 1 db vonalas füzet 

történelem 1 db vonalas füzet 

beadandó fogalmazás 1 db vonalas füzet 

tételek kidolgozásához 1 db vonalas füzet 

természetismeret A/4 méretű vonalas füzet (nem spirál) 

református hittan 1 db vonalas füzet 

matematika 5 db kis alakú négyzetrácsos füzet, 1 db kis alakú sima lapú füzet, 2db vonalzó 

(az egyik derékszögű), körző, szögmérő 

egyházi ének: bármilyen füzet (jó a tavalyi is) 

1 hangjegyfüzet 

Rajzfelszerelés: 

      40 db rajzlap (fele famentes, fele félfamentes) 

      A/4 rajztábla 

      2 db gyűjtődosszié  

      műanyag fedeles doboz  vagy cipősdoboz (ebbe rakjuk a rajzfelszerelést) 

              12 színű vízfesték, tempera 

              12 színű filctoll 

              3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

              ecsettál (magas legyen, amibe bele lehet tenni az ecsetet és nem dől el) 

              törlőrongy 

              olló 

              ragasztó (stift vagy kenőfejes vagy technokol) 

              natúr gyurma 

 

Tánc órára: zárt, kényelmes cipő  

Testnevelés felszerelés: fehér póló, fekete nadrág, fehér váltózokni, tornacipő 

 

 

6. osztály 

 
 Matematika: 

     5 db kis alakú négyzetrácsos füzet, 

     1 db sima lapú, kis alakú füzet,  

     2 db vonalzó (az egyik derékszögű), körző, szögmérő 

magyar irodalom 1 db vonalas füzet 

magyar nyelvtan 1 db vonalas füzet 

történelem 1 db vonalas füzet 

beadandó fogalmazás 1 db vonalas füzet 

természetismeret A/4 méretű vonalas füzet (nem spirál) 

református hittan 1 db vonalas füzet 

Angol nyelv: 1 szótárfüzet, 1 vonalas füzet 21- 32 

1 hangjegyfüzet 

Rajzfelszerelés: 

      40 db rajzlap (fele famentes, fele félfamentes) 

      A/4 rajztábla 



      2 db gyűjtődosszié  

      műanyag fedeles doboz vagy cipősdoboz (ebbe rakjuk a rajzfelszerelést) 

              12 színű vízfesték vagy tempera 

              12 színű filctoll 

              3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

              ecsettál (magas legyen, amibe bele lehet tenni az ecsetet és nem dől el) 

              törlőrongy 

              olló 

              ragasztó (stift vagy kenőfejes vagy technokol) 

              natúr gyurma 

Tánc órára: zárt, kényelmes cipő  

Testnevelés felszerelés: fehér póló, fekete nadrág, fehér váltózokni, tornacipő 

 

 

7. osztály 
Angol nyelv: 1 szótárfüzet, 1 vonalas füzet 21- 32 

földrajz 1 vonalas füzet 

magyar irodalom 1 db vonalas füzet 

magyar nyelvtan 1 db vonalas füzet 

történelem 1 db vonalas füzet 

beadandó fogalmazás 1 db vonalas füzet 

Angol nyelv: 1 szótárfüzet, 1 vonalas füzet 21- 321  

református hittan 1 db vonalas füzet 

kémia 1 vonalas füzet 21- 32 

biológia A/4 méretű vonalas füzet (nem spirál) 

matematika 5 db kis alakú négyzetrácsos füzet, 

      1 db sima lapú, kis alakú füzet,  

      2 db vonalzó (az egyik derékszögű), körző 

fizika 1 db kis alakú négyzetrácsos füzet 

1 hangjegyfüzet 

Rajzfelszerelés: 

      40 db rajzlap (fele famentes, fele félfamentes) 

      A/4 rajztábla 

      2 db gyűjtődosszié  

      műanyag fedeles doboz vagy cipősdoboz (ebbe rakjuk a rajzfelszerelést) 

              12 színű vízfesték vagy tempera 

              12 színű filctoll 

              3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

              ecsettál (magas legyen, amibe bele lehet tenni az ecsetet és nem dől el) 

              törlőrongy 

              olló 

              ragasztó (stift vagy kenőfejes vagy technokol) 

              natúr gyurma 

Tánc órára: zárt, kényelmes cipő  

Testnevelés felszerelés: fehér póló, fekete nadrág, fehér váltózokni, tornacipő 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. osztály 

 
magyar irodalom 1 db vonalas füzet 

magyar nyelvtan 1 db vonalas füzet 

történelem 1 db vonalas füzet 

földrajz 1 vonalas füzet 

beadandó fogalmazás 1 db vonalas füzet 

Angol nyelv: 1 szótárfüzet, 1 vonalas füzet 21- 32 

református hittan 1 db vonalas füzet 

kémia 1 vonalas füzet 21- 32 

biológia A/4 méretű vonalas füzet (nem spirál) 

matematika 5 db kis alakú négyzetrácsos füzet, 

       1 db sima lapú, kis alakú füzet,  

       2 db vonalzó (az egyik derékszögű), körző 

fizika 1 db kis alakú négyzetrácsos füzet 

1 hangjegyfüzet 

Rajzfelszerelés: 

      40 db rajzlap (fele famentes, fele félfamentes) 

      A/4 rajztábla 

      2 db gyűjtődosszié  

      műanyag fedeles doboz vagy cipősdoboz (ebbe rakjuk a rajzfelszerelést) 

              12 színű vízfesték vagy tempera 

              12 színű filctoll 

              3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

              ecsettál (magas legyen, amibe bele lehet tenni az ecsetet és nem dől el) 

              törlőrongy 

              olló 

              ragasztó (stift vagy kenőfejes vagy technokol) 

              natúr gyurma 

Tánc órára: zárt, kényelmes cipő  

Testnevelés felszerelés: fehér póló, fekete nadrág, fehér váltózokni, tornacipő 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


