1. osztály
Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet.
Magyar
4 db vonalas (kék fedelű 14-32-es)
2 db sima-vonalas fűzött füzet
3 cs. írólap
Gőgös Gúnár Gedeon
Ablak- Zsiráf gyermeklexikon
Matematika
1 db négyzetrácsos füzet (27-32-es)
1 doboz számolókorong,
1 csomag számolópálcika,
óralap,
hőmérő,
tükör (téglalap alakú),
mérőszalag (papír),
1 db nagy vonalzó (30 cm-es),
2 db dobókocka
Környezetismeret
1 db sima-vonalas fűzött füzet
Ének
1db énekfüzet (36-16-os)
Technika
1 csomag A/4-es méretű színes kivágó lapok,
1 csomag A/4-es méretű origami hajtogató lapok,
gyurma,
1 db gyurmakés,
1db jól vágó olló,
1 db ragasztó (STIFT)
Rajz
1 db A/4-es rajzgyűjtő mappa
30 db A/4-es és 10db A/3-as rajzlap,
1db nagyméretű fa rajztábla,
12 színű filctoll,
zsírkréta,
mélyebb ecsetes tál,
3 db ecset (vékony, közepes, vastag),
12 színű vízfesték,
ecsettörlő rongy,
6 színű tempera,
festékkeverő paletta
Testnevelés
Jól zárható tornazsák
iskolapóló,
tornanadrág,
tornacipő (lehetőleg gumival vagy tépőzárral),
hosszú hajhoz hajgumi,
babzsák,
ugrókötél,
melegítő (hűvösebb idő esetén)
Üzenőnek
1 db 14-32-es vonalazású, bármilyen mintás fedelű
füzet
Tolltartóba
4 db HB-s ceruza (jó minőségű),
(ami kemény fedeles, nem
12 színű színes ceruza,
1 db kék-piros közepes vastagságú postairon,
kihajtogatós)
1 db puha radír,

rövid vonalzó
A füzetekre, könyvekre NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL kérnénk ráírni a tanuló nevét!
A könyveket, füzeteket átlátszó borítóval kérjük befedni!
Kérjük, hogy minden könyvbe ragasszanak könyvjelző szalagot! A matematika tankönyvbe
előre és hátulra is szükséges!
Az óvodai ruhazsákot kérjük behozni vállfa nélkül akasztóval ellátva! Váltóruhát kérünk
bele: névvel ellátott alsónemű, zokni, póló, melegítő nadrág. Szeptembertől váltócipőt kérünk
(ne papucs legyen, hanem bokát tartó szellős cipő). Ezeket a folyosói öltözőszekrényben tartjuk.
2 db igazolványkép

2. osztály
Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet.
Magyar
3 db vonalas füzet (16-32)
2 db összefűzött (sima-vonalas) füzet
Idegen nyelv
2 db összefűzött (sima-vonalas) füzet
Matematika
2 db négyzetrácsos füzet
30 cm-es hosszú vonalzó
Matematika dobozba
óralap,
tükör (téglalap alakú),
2 db dobókocka,
mérőszalag (papír),
1 csomag játékpénz
olló
ragasztók (1db folyékony ragasztó, 1db stift ragasztó,
1 db cellux)
Környezetismeret
1db összefűzött füzet (sima- és vonalas füzet)
2 csomag írólap
Ének
1 db énekfüzet (36-16)
Rajz, technika
Kis mappa (A/4-es iratgyűjtő):
30 db A/4-es műszaki rajzlap
20 db színes névjegykártya karton (A/4-es legyen közte
piros, kék, zöld, sárga színű)
színes kivágólapok
2 csomag színes origami lapok (1 négyzet és 1
téglalapalakú)
Nagy mappa (A/3-as iratgyűjtő):
20 db A/3-as műszaki rajzlap
3 csomag írólap
Technika doboz:
12 színű filctoll
porpasztell
vízfesték
12 színű tempera
ecset több méretben (10,6,2)
2-3 db vizesedény
ecsettörlő ruha
gyurma

Testnevelés

Tornazsákba: iskolai póló
rövidnadrág,
tornacipő (lehetőleg gumival, vagy tépőzárral),
hosszú hajhoz hajgumi,
melegítő (hűvösebb idő esetén),
babzsák,
ugrókötél
Üzenőnek
1 db 14-32-es vonalazású, bármilyen mintás fedelű
füzet
Tolltartóba
4db Hb-s ceruza,
12 színű színes,
1 puha radír,
2 piros-kék ceruza,
2 zöld színű ceruza,
pici vonalzó
A könyveket, füzeteket átlátszó borítóval kérjük befedni!
Kérjük, hogy minden könyvbe ragasszanak könyvjelző szalagot! A matematika tankönyvbe
előre és hátulra is szükséges!
Minden eszközre, könyvre írják rá a tanuló nevét!
Tisztasági csomag
kéztörlő,
fogmosópohár,
fogkefe,
fogkrém,
uzsonnázó ruhaszalvéta,
1 csomag uzsonnás zacskó
Egyéb (félévenként)
1cs éttermi szalvéta,
4 csomag papírzsebkendő,
4 tekercs WC papír,
2 db folyékony szappan (utántöltő is lehet)
Az óvodai ruhazsákba (vállfa nélkül) váltóruha (fehérnemű, zokni, nadrág, póló) szükséges.
Szeptembertől váltócipőt kérünk (ne papucs legyen, hanem bokát tartó szellős cipő). Ezeket a
folyosói öltözőszekrényben tartjuk.
Napközi
Rajzolós- színezős füzet (A4-es sima füzet is jó)

3. osztály
Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet.
Magyar nyelv és irodalom
5 db vonalas füzet 21/32
A/4-es méretű sima lap (két évre elegendő)
A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás)
Idegen nyelv
1 db szótárfüzet
3 db vonalas füzet
színes ceruza
radír
toll (piros, zöld, kék)
ceruza
hegyező
1 csomag írólap

Matematika

A/5-ös négyzetrácsos füzet
papír mérőszalag
papír játékpénz
papír vagy műanyag hőmérő
papír vagy műanyag játékóra
keret nélküli szögletes tükör
derékszögű vonalzó
30cm-es egyenes vonalzó
1 csomag A/4-es méretű négyzetrácsos lap (két évre
elegendő)
Környezetismeret
sima-vonalas füzet (21-32 számú)
1 csomag A/4-es vonalas lap (két évre elegendő)
Ének
1 db énekfüzet (36-16)
Rajz és technika
20-20 db A/4-es és A/3-as rajzlap
2 csomag írólap
olló
kétféle ragasztó (folyékony és stift)
rajztábla A/3-as méretben
rajzgyűjtő A/3-as méretben
12 színű vízfesték
12 színű színes ceruza
6 színű tempera
pasztellkréta
zsírkréta
12 színű filctoll
1 db 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset
3-4 db ecsetes tál különböző méretben,
ecsettörlő ruha
* tű, hímzőcérna, filc anyag, fonal, krepp-papír, karton,
színes lapok, fotókarton* (Gazdaságosság miatt a *-ok
között jelzett dolgokat osztályonként vásároljuk meg)
Informatika
1db négyzetrácsos füzet
Testnevelés
iskolai póló
tornacipő
zokni
rövidnadrág
melegítő (hűvösebb idő esetén)
Tolltartóba
grafit ceruza,
színes ceruzák,
4 színű toll,
radír,
kis vonalzó
Tisztasági csomag
törülköző
Egyéb
1cs éttermi szalvéta,
4 csomag papírzsebkendő,
4 tekercs WC papír,
2 db folyékony szappan (utántöltő is lehet)
1 csomag uzsonnás zacskó
Szeptembertől váltócipőt kérünk (ne papucs legyen, hanem bokát tartó szellős cipő). Ezeket a
folyosói öltözőszekrényben tartjuk.

4. osztály
Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet.
Magyar nyelv és irodalom
3 db 21/32-es füzet
1 db sima-vonalas füzet
A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás)
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
Idegen nyelv
1 db szótárfüzet
3 db vonalas füzet
színes ceruza
radír
toll (piros, zöld, kék)
ceruza
hegyező
1 csomag írólap
Matematika
A/5-ös négyzetrácsos füzet
papír mérőszalag
papír játékpénz
papír vagy műanyag hőmérő
papír vagy műanyag játékóra
keret nélküli szögletes tükör
derékszögű vonalzó
30cm-es egyenes vonalzó
körző
Környezetismeret
sima-vonalas füzet (21-32 számú)
Rajz és technika
20-20 db A/4-es és A/3-as rajzlap
2 csomag írólap
olló
kétféle ragasztó (folyékony és stift)
rajztábla A/3-as méretben
rajzgyűjtő A/3-as méretben
12 színű vízfesték
12 színű színes ceruza
6 színű tempera
pasztellkréta
zsírkréta
12 színű filctoll
1-1 db 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset

Informatika
Ének
Testnevelés

3-4 ecsetes tál különböző méretben
ecsettörlő ruha
* Tű, hímzőcérna, filc anyag, fonal, krepp-papír, karton,
színes lapok, fotókarton. (Gazdaságosság miatt a *-ok között
jelzett dolgokat osztályonként vásároljuk meg)
1db négyzetrácsos füzet
1 db énekfüzet (36-16)
iskolai póló
tornacipő
zokni
rövidnadrág
melegítő (hűvösebb idő esetén)

Tolltartóba

grafit ceruzák,
színes ceruzák,
4 színű toll,
radír,
hegyező,
kis vonalzó
Tisztasági csomag
törülköző
Egyéb
1cs éttermi szalvéta,
4 csomag papírzsebkendő,
4 tekercs WC papír,
2 db folyékony szappan (utántöltő is lehet)
1 csomag uzsonnás zacskó
Szeptembertől váltócipőt kérünk (ne papucs legyen, hanem bokát tartó szellős cipő). Ezeket a
folyosói öltözőszekrényben tartjuk.

5. osztály
Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet.
Magyar irodalom
A/5-ös füzet 5 db
2 csomag írólap (az egyik vonalas)
toll,
ceruza (színes is)
Magyar nyelv
A/5-ös füzet
toll,
ceruza,
kiemelő,
ragasztó
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó)
Idegen nyelv
1 db szótárfüzet
3 db vonalas füzet
színes ceruza
radír
toll (piros, zöld, kék)
ceruza
hegyező
1 csomag írólap
Matematika
ceruza
színes ceruza
radír
toll
kis vonalzó
1 csomag írólap
körző
szögmérő (papír)
vonalzó készlet (egyenes és háromszög vonalzó)
1 db nagy alakú négyzetrácsos füzet
1 db nagy alakú sima füzet
1 db kis alakú négyzetrácsos füzet
Történelem
atlasz (4 éven keresztül használja a tanuló)
toll,

Erkölcstan

Természetismeret
Ének

Vizuális kultúra

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés

füzet (sima vagy vonalas)
1 csomag A/4-es papír
vonalas füzet
toll
színes ceruza (minimum 4 db)
10 db A/4-es rajzlap
füzet
toll
ceruza
ceruza (piros-kék)
radír
toll
kis vonalzó
1 csomag írólap
2 db kis alakú énekfüzet
20db A/4-es és 30 db A/3-as rajzlap
ceruza,
radír
12 db-os színes ceruza készlet 12 db-os vízfesték vagy
tempera készlet
két ecset
B/2-es rajzgyűjtő
12 db-os színes lap készlet
olló,
ragasztó
1 db négyzetrácsos füzet
sima vagy sima-vonalas füzet
ceruza – 2B és 2H, műszaki rajz készítéséhez
vonalzók
körző
textil anyagvarráshoz (közös vásárlás)
különböző faanyagok modell készítéséhez (közös
vásárlás)
iskolai póló
rövid tornanadrág vagy hosszú alsó
tiszta tornacipő
váltó pamutzokni
melegítő (hűvösebb idő esetén)

6. osztály
Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet.
Magyar irodalom
tankönyv
A/5-ös füzet 5 db
2 csomag írólap (az egyik vonalas)
toll,
ceruza (színes is)
Magyar nyelv
A/5-ös füzet
toll,
ceruza,

Idegen nyelv

Matematika

Történelem
Természetismeret
Ének

Vizuális kultúra

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

kiemelő,
ragasztó
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó)
1 db szótárfüzet
3 db vonalas füzet
színes ceruza
radír
toll (piros, zöld, kék)
ceruza
hegyező
1 csomag írólap
ceruza
színes ceruza
radír
toll
kis vonalzó
1 csomag írólap
körző
szögmérő (papír)
vonalzó készlet (egyenes és háromszög vonalzó)
1 db nagy alakú négyzetrácsos füzet
1 db nagy alakú sima füzet
1 db kis alakú négyzetrácsos füzet
toll,
füzet (sima vagy vonalas)
1 csomag A/4-es papír
füzet
toll
ceruza
ceruza (piros-kék)
radír
toll
kis vonalzó
1 csomag írólap
1 db kis alakú énekfüzet
20db A/4-es és 30 db A/3-as rajzlap
ceruza,
radír
12 db-os színes ceruza készlet 12 db-os vízfesték vagy
tempera készlet
két ecset
B/2-es rajzgyűjtő
12 db-os színes lap készlet
olló,
ragasztó
1 db négyzetrácsos füzet
sima vagy sima-vonalas füzet
ceruza – 2B és 2H, műszaki rajz készítéséhez
vonalzók
körző
textil anyagvarráshoz (közös vásárlás)

Testnevelés

különböző faanyagok modell készítéséhez (közös
vásárlás)
iskolai póló
rövid tornanadrág vagy hosszú alsó
tiszta tornacipő
váltó pamutzokni
melegítő (hűvösebb idő esetén)

7. osztály
Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet.
Magyar irodalom
A/5-ös füzet 5 db
2 csomag írólap (az egyik vonalas)
toll,
ceruza (színes is)
Magyar nyelv
A/5-ös füzet
toll,
ceruza,
kiemelő,
ragasztó
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó)
Idegen nyelv
1 db szótárfüzet
3 db vonalas füzet
színes ceruza
radír
toll (piros, zöld, kék)
ceruza
hegyező
1 csomag írólap
Matematika
ceruza
színes ceruza
radír
toll
kis vonalzó
1 csomag írólap
körző
szögmérő (papír)
vonalzó készlet (egyenes és háromszög vonalzó)
1 db nagy alakú négyzetrácsos füzet
1 db nagy alakú sima füzet
1 db kis alakú négyzetrácsos füzet
Történelem
toll,
füzet (sima vagy vonalas)
1 csomag A/4-es papír
Biológia-egészségtan
füzet
toll
1 csomag írólap

Fizika

Kémia

Földrajz

Ének

Vizuális kultúra

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés

A/4 méretű négyzetrácsos (nem spirál) füzet
színes ceruza (legalább 4 különböző szín)
vonalzó
zsebszámológép
kis alakú sima füzet
toll
ceruza
színes ceruza
1 csomag írólap
atlasz,
2 db tetszőleges füzet,
1 csomag színes ceruza,
1 csomag írólap
ceruza
ceruza (piros-kék)
radír
toll
kis vonalzó
1 csomag írólap
1 db kis alakú énekfüzet
20db A/4-es és 30 db A/3-as rajzlap
ceruza,
radír
12 db-os színes ceruza készlet 12 db-os vízfesték vagy
tempera készlet
két ecset
B/2-es rajzgyűjtő
12 db-os színes lap készlet
olló,
ragasztó
1 db négyzetrácsos füzet
sima vagy sima-vonalas füzet
ceruza – 2B és 2H, műszaki rajz készítéséhez
vonalzók (1 db 30o, 1 db 45ovonalzó)
körző
textil anyagvarráshoz (közös vásárlás)
különböző faanyagok modell készítéséhez (közös
vásárlás)
iskolai póló
rövid tornanadrág vagy hosszú alsó
tiszta tornacipő
váltó pamutzokni
melegítő (hűvösebb idő esetén)

8. osztály
Az eszközlista osztályonként minimálisan eltérhet.
Magyar irodalom
A/5-ös füzet 5 db
2 csomag írólap (az egyik vonalas)
toll,

ceruza (színes is)
Magyar nyelv

Idegen nyelv

Matematika

Történelem
Biológia-egészségtan
Fizika

Kémia

Földrajz

Ének

A/5-ös füzet
toll,
ceruza,
kiemelő,
ragasztó
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó)
1 db szótárfüzet
3 db vonalas füzet
színes ceruza
radír
toll (piros, zöld, kék)
ceruza
hegyező
1 csomag írólap
ceruza
színes ceruza
radír
toll
kis vonalzó
1 csomag írólap
körző
szögmérő (papír)
vonalzó készlet (egyenes és háromszög vonalzó)
1 db nagy alakú négyzetrácsos füzet
1 db nagy alakú sima füzet
1 db kis alakú négyzetrácsos füzet
számológép (egyszerű)
toll,
füzet (sima vagy vonalas)
1 csomag A/4-es papír
füzet
toll
1 csomag írólap
A/4-es méretű négyzetrácsos (nem spirál) füzet
színes ceruza (legalább 4 különböző szín)
vonalzó
zsebszámológép
kis alakú sima füzet
toll
ceruza
színes ceruza
1 csomag írólap
atlasz,
2 db tetszőleges füzet,
1 csomag színes ceruza,
1 csomag írólap
ceruza
ceruza (piros-kék)
radír

Vizuális kultúra

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés

toll
kis vonalzó
1 csomag írólap
1 db kis alakú énekfüzet
20db A/4-es és 30 db A/3-as rajzlap
ceruza,
radír
12 db-os színes ceruza készlet 12 db-os vízfesték vagy
tempera készlet
két ecset
B/2-es rajzgyűjtő
12 db-os színes lap készlet
olló,
ragasztó
1 db négyzetrácsos füzet
sima vagy sima-vonalas füzet
ceruza – 2B és 2H, műszaki rajz készítéséhez
vonalzók (1 db 30o, 1 db 45ovonalzó)
körző
textil anyagvarráshoz (közös vásárlás)
különböző faanyagok modell készítéséhez (közös
vásárlás)
iskolai póló
rövid tornanadrág vagy hosszú alsó
tiszta tornacipő
váltó pamutzokni
melegítő (hűvösebb idő esetén)

