
ESZKÖZLISTA 

felső tagozatos tanulók számára 

 

A FELSŐ TAGOZATBAN MÁR HASZNÁLHATTOK NAGY ALAKÚ FÜZETET, DE 

KÉRJÜK, HOGY AZ NE SPIRÁL FÜZET LEGYEN! 

A TOLLTARTÓ MINDIG TARTALMAZZON LEGALÁBB  

 2 DB HEGYES CERUZÁT (HB), lehet ROTRING is  

 2 DB KÉK TOLLAT,  

 RADÍRT, 

  CERUZAHEGYEZŐT,  

 LEGALÁBB ZÖLD, KÉK, PIROS SZÍNŰ SZÍNESCERUZÁT,  

 A TOLLTARTÓBA BELEFÉRŐ KISVONALZÓT! 

A TÁSKA MINDIG TARTALMAZZON 1 CSOMAG ÍRÓLAPOT! 

Matematika: 
 

 négyzetrácsos füzet (lehet nagy alakú is, egy tanévben kb. 5-6 db kisalakú füzetre 

van szükség) 

 nagy alakú sima füzet  mértan órákra 

 kis alakú négyzetrácsos füzet dolgozatoknak 

 vonalzó: 1 egyenes és, 2 derékszögű vonalzó, szögmérő (papír vagy műanyag), 

használható körző 

 zsebszámológép (csak 6-7-8. osztályban) 

Természettudományos tantárgyak (temészettudomány, fizika, biológia, kémia): 
 

 sima füzet, de NEM SPIRÁL! (lehet nagy alakú is) 

 

Földrajz 

 vonalas füzet 

 írólap 

Magyar nyelv és irodalom 

 vonalas füzetek (külön nyelvtan és irodalom órára) 

 dolgozatfüzetek (2 db) 

Történelem 

 vonalas füzet 

Idegen nyelv (angol, német): 
 

 szótárfüzet 

 vonalas füzet 

 

Rajz : 
 

 36 db DIPA rajzlap,  

 mappa,  

 1 csomag színes papír (élénk színek),  



 olló, ragasztóstift, 

 12 színű vízfesték 

 1 db fehér tempera 

 további színes technikához választható: színes ceruza vagy filctoll vagy zsírkréta vagy 

pasztellkréta vagy tempera (12 szín) 

 vizesedény (margarinos doboz, tejfölös pohár, stb. nem kell venni!) 

 3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

 rongy 

 rajztábla A/4 (az alsós is jó, nem szükséges újat venni!) 

 2 db mappa (egy az üres rajzlapoknak, egy a kész munkáknak) 

 

Rajzórán az előző évből minden megmaradt dolog felhasználható, nem szükséges újat 

vásárolni, de ha elfogy, tanév közben szükséges pótolni! Fontos, hogy a gyerekek jó minőségű, 

erős nyomot hagyó színes eszközökkel dolgozzanak. Javasoljuk, hogy rajzeszközökből, 

kerüljék a kínai termékeket! 

Technika 

 olló, ragasztóstift 

 500 Ft anyagköltségre 

Testnevelés:  

 melegítő 

 sötét rövidnadrág 

 fehér póló 

 tornacipő 

 hosszú hajhoz hajgumi 

Ének-zene: hangjegyfüzet 

Ünnepi öltözet: 

 Fehér ing/blúz 

 Sötét ünnepi nadrág/szoknya 

 Ünnepi cipő 

Kötelező és ajánlott irodalom osztályonként: 

 5. osztály: 

Kötelező irodalom 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Ajánlott irodalom: 

 Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

 Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg 

 

 6. osztály: 

Kötelező irodalom 

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Ajánlott irodalom: 

 Daniel Defoe: Robinson 

 Brunella Gasperini: Mi és ők – Egy lány 



 7. osztály: 

Kötelező irodalom 

 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

Ajánlott irodalom: 

 Jókai Mór:_Az aranyember 

 Robert Louis Stevenson: a kincses sziget 

 8. osztály: 

Kötelező irodalom 

 MóriczZsigmond: Légy jó mindhalálig 

Ajánlott irodalom: 

  Szabó Magda: Abigél 

 Karinthy Frigyes: tanár úr kérem 

 Shakespeare: Rómeó és Júlia 

 Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

 Kertész Imre: Sorstalanság 

 

 


