
Taneszközlista 1. osztályosok részére 
2022/2023-as tanév 

A szülői értekezleten megbeszéltek szerint az osztályfőnök megvásárolja a füzeteket.  

 
A tolltartó tartalma: 

-3 db jó minőségű, hátomszög alakú grafitceruza 

-12db-os színesceruza készlet (szintén háromszög alakú) 

- 2 db vastag postairon 

- radír, 

-hegyező (tartályos) 

 Testnevelés: 

     -1 db. fehér póló/Dózsa póló 

     -1db. sötét rövidnadrág és hosszú nadrág 

     -1 db. fehér talpú tornacipő 

Egyéb: 

     -1 db. leckefüzet 

     -1 db. kényelmes váltócipő (NEM PAPUCS) 

     -5 db. 100-as papír zsebkendő 

     -3 db. szalvéta (NEM ÉTTERMI) 

     -2 csomag papírtörlő 

     -1 db. műanyag alátét 

     -1db. folyékony szappan 

     -5 csomag írólap 

     -1 csomag A4-es fénymásoló papír 

 

 

Minden taneszközökre írják fel gyermekük nevét! 

  



Taneszközlista a 2. osztályosok részére 
2022/2023-as tanév 

Tolltartóba: (egyterű bedobálós nem jó) 

 12 színű színes ceruza 

 4db HB-s grafitceruza (vékony) 

 2 db postairon (vékony) 

 puha radír 

 kicsi, egyenes vonalzó 

 tartályos hegyező 

Tisztasági csomag: 

 5 csomag 100-as papírzsebkendő 

 4 tekercs papírtörlő 

 Tízóraihoz műanyag tányéralátét 

Egyéb eszközök: 

 váltócipő (lehet papucs is) 

10.000 Ft eszközökre (füzetek, matek eszközök, rajz eszközök..) 

Kérem az eszközpénzt borítékban, a gyermek nevével ellátva június 30-ig az iskolába behozni! 

 

Kérem az eszközökre, ceruzákra a gyerekek monogramját felírni. 

 

Rétei Krisztina 

osztályfőnök 

 



Taneszközlista a 3. osztályosok részére 
 2022/2023-as tanév 

     Füzetek: 

     -5 db. 12-32 vonalas füzet 

     -2 db. 27-32 négyzetrácsos füzet 

     -1 db. A4-es sima füzet 

     -1 db. A4-es hangjegyfüzet 

     -6 db. A4-es papír irattartó mappa (mint tavaly) 

     Matematika: 

     -1 tükör 

     -1 műanyag óra 

     -1 db. körző +hegy 

     -1 db. papír játékpénz 1000-ig (szétvagdosva) 

     -1 db. háromszögű vonalzó 

     -1 db. egyenes vonalzó (30 cm hosszú) 

     Rajz, technika: 

     -tempera 

     -12 színű jó minőségű vízfesték 

     -12 db-os zsírkréta 

     -12 db-os filctoll 

     -1 csomag színes gyurma, 1 csomag színtelen gyurma 

     -30 db. műszaki rajzlap A4-es (fehér) 

     -1 db. jó minőségű olló 

     -2 db. stift ragasztó 

     -1 db. kenőfejes folyékony ragasztó 

     -1 csomag A4-es színes lap 

     -ecsetek, ecsetes tál, ecsettörlő rongy 

     -10 db. hurkapálca 

     -1db. rajztábla 

Matematika, rajz és technika taneszközöket egy cipős dobozba kérem 

beletenni! 

     Testnevelés: 

     -1 db. fehér póló/Dózsa póló 

     -1db. sötét rövidnadrág és hosszú nadrág 

     -1 db. fehér talpú tornacipő 

Tolltartó: 

     -5 db. HB-s grafitceruza 

     -12 db-os színes ceruza 

     -2 db. postairon 

     -2 db. zöld színes 

     -1 db. jó minőségű radír 

     -1 db. hegyező (tartályos) 

     -1 db. kék golyóstoll (Zebra Super Fine 0,5) 

     -1 db. kis vonalzó 

     -1 db. órarend 

 

     Egyéb: 

     -1 db. leckefüzet 

     -1 db. kényelmes váltócipő (NEM PAPUCS) 

     -5 db. 100-as papír zsebkendő 

     -3 db. szalvéta (NEM ÉTTERMI) 

     -2 csomag papírtörlő 

     -1 db. műanyag alátét 

     -1db. folyékony szappan 

     -5 csomag írólap 

     -1 csomag A4-es fénymásoló papír 

     -Bosnyák Viktória: A sirály a király? című könyv (év közben 

olvasónaplót készítünk belőle) 

 

Minden tankönyvre, füzetre, taneszközökre írják fel gyermekük nevét! 

 

                                      Jó pihenést, kellemes nyári szünetet kíván: 

                                                                                Heni néni és Feri bácsi 



Taneszköz készlet 4. osztály 
2022/2023-as tanév 

 

Füzetek: (A5-ös méretűek) 
Kérlek benneteket, címkézzétek fel őket a következőképpen (név+írjátok 
rá a tantárgy nevét is!):  
-5 db vonalas: 4. osztályos (21-32): fogalmazás, nyelvtan, olvasás, 
dolgozatfüzet, angol 
- 2db négyzetrácsos: matematika 
-2 db sima: környezetismeret, erkölcstan/hittan 
Tolltartóba: 
-4db grafitceruza HB 
-1db grafitceruza 2B 
-12bd-os színes ceruza készlet+2db zöld ceruza 
-1db radír 
-1db hegyező (ha lehet, akkor tartályos) 
-1db kis méretű vonalzó 15cm-es 
Rajz,technika: 
-30 db A4-es méretű famentes (hófehér) rajzlap 
- 1 csomag írólap (A5-ös) 
- 1 csomag fénymásolólap 
Eszközpénz (3000 Ft/ tanév) Ezt első héten kérnénk behozni, az ecsetek, 
festékek, filcek, ragasztók stb. pótlására. 
Testnevelés (tornazsákban): 
-fehér póló/+ 1 db váltópóló  
-sötét rövidnadrág, biciklis nadrág, ¾-es is lehet 
- melegítő nadrág 
- lányoknak hajgumi 
-tornacipő 
-zokni 
 

Tisztasági csomag: 
-2 csomag papír zsebkendő  
-1 csomag szalvéta 
- 1 csomag papírtörlő 
-étkezési alátét (textil vagy műanyag) 
- 1 db névvel ellátott műanyag pohár 
Egyéb: 
-váltócipő 
Ajánlott olvasmány: Eleanor H. Potter: Az élet játéka (ezt nem olvastuk 
végig, ezt fejezzék be) 
Választhattok még:  
Fekete István: Vuk 
Fekete István: Tüskevár 
Fekete István: Bogáncs 
Tatai Sándor: Kinizsi Pál 
Mándy Iván: Csutak és a szürke ló 
Janikovszky Éva: Égig érő fű 
Erich Kastner: A két Lotti 
Erich Kastner: Emil és a detektívek 
Kipling: A Dzsungel könyve 
Csukás István: Nyár a szigeten 
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön 

 vagy bármi, ami tetszik, csak olvassatok, akár meséket, akár ifjúsági 
regényeket!  
 
 Kérjük, hogy minden eszközre írjátok rá a gyermek nevét (a ceruzákra 
is)! 
 Szép nyarat és jó pihenést kívánunk!  Reni néni & Andi néni 

  



 
Taneszközlista 5-6. évfolyam,  

2022/2023-as tanév 

 

 

Angol: 

1 db A/4-es vonalas füzet 

1 db kis füzet szódolgozathoz  

1 db mappa a kiadott másolatokhoz 

Magyar: 

2 db A/4-es vonalas nagyméretű füzet (nem sprirál) 

1 db tetszőleges füzet olvasónaplóknak  

1 db A/4-es mappa a tanórákon kiosztott papíroknak 

Történelem: 

1 db füzet (A5-ös is elegendő), 1 db A4-es mappa az órai 

vázlatoknak. 

Matematika: 

2 db A/4-es és 1 db A/5-ös tűzött, nem spirál négyzetrácsos 

füzet,  

1db A/4-es tűzött, nem spirál sima füzet,  

körző, vonalzó, szögmérő  

színes ceruzák 6 különböző szín (tolltartó tartalmazza) 

Etika: 

1 db A4-es nagyméretű füzet 

Természetismeret: 

1 db A4-es vastag négyzetrácsos füzet (nem spirál) 

Digitális térképre (földrajz, történelem): 1000 Ft/tanév 

Ének: 

1 db hangjegyfüzet 

 

 

 

Testnevelés: 
Tornazsákban: 

- kényelmes, rugalmas fekete alsó 

- lehetőség szerint Dózsás póló 

- zokni 

- tornacipő (ha lehet, vastag talpú edzőcipő) 

- késő ősszel és kora tavasszal tréningruha 

Informatika: 

1 db A/4-es vonalas füzet 

Vizuális kultúra: 

2000 Ft/fő eszközökre 

Tolltartó: 

4 db HB-s grafitceruza 

12 db színes ceruza 

2 db golyóstoll 

2 db radír 

1 db hegyező 

1 db kis vonalzó 

Egyéb: 

1 db. leckefüzet 

5 db. 100-as papír zsebkendő 

2 csomag papírtörlő 

1db. folyékony szappan 

5 csomag írólap 

1 csomag A4-es fénymásoló papír 

  



Taneszközlista 7-8. évfolyam 
2022/2023-as tanév 

 

Angol: 

1 db A/4-es vonalas füzet 

1 db kis füzet szódolgozathoz  

1 db mappa a kiadott másolatokhoz 

Magyar: 

2 db A/4-es vonalas nagyméretű füzet (nem sprirál) 

1 db tetszőleges füzet olvasónaplóknak  

1 db A/4-es mappa a tanórákon kiosztott papíroknak 

Történelem: 

1 db füzet (A5-ös is elegendő), 1 db A4-es mappa az órai 

vázlatoknak. 

Matematika: 

2 db A/4-es és 1 db A/5-ös tűzött, nem spirál négyzetrácsos 

füzet,  

1db A/4-es tűzött, nem spirál sima füzet,  

körző, vonalzó, szögmérő  

színes ceruzák 6 különböző szín (tolltartó tartalmazza) 
számológép, amin lehet hatványozni és négyzetgyököt vonni. 

Etika: 

1 db A4-es füzet 
Biológia és földrajz: 

2-2 db A5-ös vastag négyzetrácsos füzet 

1-1 db A4-es vastag négyzetrácsos füzet 

Digitális térképre (földrajz, történelem): 1000 Ft/tanév 

Ének: 

1 db hangjegyfüzet 

Testnevelés: 

Tornazsákban: 

kényelmes, rugalmas fekete alsó 

lehetőség szerint Dózsás póló 

zokni 

tornacipő (ha lehet, vastag talpú edzőcipő) 

késő ősszel és kora tavasszal tréningruha 

Informatika: 

1 db A/4-es vonalas füzet 

Vizuális kultúra: 

2000 Ft/fő eszközökre 

Tolltartó: 

4 db HB-s grafitceruza 

12 db színes ceruza 

2 db golyóstoll 

2 db radír 

1 db hegyező 

1 db kis vonalzó 

Egyéb: 

1 db. leckefüzet 

5 db. 100-as papír zsebkendő 

2 csomag papírtörlő 

1db. folyékony szappan 

5 csomag írólap 

1 csomag A4-es fénymásoló papír 

 

 


