
 1.osztály eszközei 2022/2023-as tanév,  Száva utca 
 Mit?  Milyet?  Mennyit?  Milyen órára? 
 füzet  A/5-ös elsős vonalazású (14-32)  2 db.  1 olvasás, 1 írás 

    A/4-es sima vonalazás nélküli  6 db. 
 1 olvasás, 1 írás, 1 matema�ka, 1 
 angol, 1 biblia, 1 ének 

    A/5-ös négyzetrácsos  1 db.  matema�ka 
    üzenő: A/5-ös, kemény fedelű, nem spirál  1 db.    

 mappa  A/4-es gumis (rajzok, feladatlapok tárolásához)  3 db. 
 rajz, matema�ka, olvasás, írás, 
 bibliaismeret 

 ceruza  12 színű készlet  1 cs.  rajz, technika, bibliaismeret 
    grafit, HB, vastag, háromszög alakú  3 db.    
    postairon, vastag  2 db.    
 radír     1 db.    
 hegyező  2 féle lyukméretű, zárt  1 db.    
 ragasztó  s��es  2 db.    
    cellux  1 db.  rajz, technika 
    BLU-TACK, gyurmaragasztó  1 cs.    
 olló  jobbkezes vagy balkezes  1 db.    
 papír  A/4-es félfamentes rajzlap  50 db.  rajz, technika 
    A/4-es fénymásoló papír  500 db.    
    A/3-as műszaki rajzlap  10 db.    
    hagyományos barna csomagolópapír  1 cs.  csoport munkához 
    írólap  2 cs.    
    A/4-es színespapír  1 cs.  rajz, technika 
 betűtartó, 
 betűkészlet 

 Kérjük szépen összevágni és a betűtartóba 
 betenni!  1 db , 1. cs.  olvasás 

 papír mérőszalag  cen�méter-beosztású  1 db.  matema�ka 
 vonalzó  egyenes kicsi kb: 15 cm-es  1 db.  matema�ka 
 öntapadó címke  POST-IT, kb 40x50 mm-es  1 cs.  matema�ka 
 logikai készlet     1 db.  matema�ka 
 dobókocka     3 db.  matema�ka 
 zsebtükör  egyenes szélű, keret nélküli  1 db.  matema�ka 
 apró tárgyak  pl.: gomb, kavics számláláshoz  20 db.  matema�ka 
 játékóra  műanyag  1 db.  matema�ka 
 új játékpénz  amiben 1,2,5,10,20 forintos is van  1 cs.  matema�ka 
 számolópálcika  műanyag  1 cs.  matema�ka 
 számolókorong  piros-kék, papír  2 cs.  matema�ka 
 színesrúd készlet     1 cs.  matema�ka 
 vízfesték  12 színű  1 db.  rajz, technika 
 tempera  12 színű  1 db.  rajz, technika 
 zsírkréta  12 színű  1 db.  rajz, technika 
 ecset  10-es, 4-es méretű  1-1 db.  rajz, technika 
 ecsetes tál     1 db.  rajz, technika 
 gyurma  színes, jó minőségű ( Play Doh  kedvenc színű)  1 db.  rajz, technika 
 hurkapálcika     10 db.  rajz, technika 
 rajztábla  A/4-es méretű, fa  1 db.  rajz, technika 
 festőpóló  egy régi póló munkaruhának     rajz, technika 
 babzsák     1 db.  minden órára szükséges 
 póló  fehér rövid ujjú  1 db.  testnevelés 
 tornanadrág  térdig érő, kék vagy fekete  1 db.  testnevelés 
 torna zokni  fehér  1 pár  testnevelés 
 tornacipő  gumitalpú tornacipő vagy sportcipő  1 pár  testnevelés 
 melegítő  téli időjárásnak megfelelő, kin� órákhoz  1 db.  testnevelés 
 tároló doboz  felnő� cipős doboz méretű  1 db.  rajz-technika 
    fagyis doboz (négyszögletű)  1 db.  matema�ka 

 ünnepi öltözet 
 sötét cipő, sötét alj vagy hosszú sötét nadrág, 
 fehér ing vagy blúz     iskolai ünnepségekre 





 2.e ,  2. g osztály eszközei 2022/2023 Száva utca 
 Mit?  Milyet?  Mennyit?  Milyen órára? 

 füzet 
 A/5-ös másodikos vonalazású 
 (16-32)  3 db  1 olvasás, 1 írás, 1 nyelvtan 

 A/4-es sima vonalazás nélküli  4 db 

 1 matema�ka, 
 1 angol, 
 1 ének, 1 napközi 

 hangjegyfüzet  1 db  ének 
 A/5-ös négyzetrácsos  2 db  matema�ka 
 üzenő: A/5-ös, kemény fedelű, nem spirál  1 db 
 leckefüzet  1 db 

 mappa  A/4-es gumis (rajzok, feladatlapok tárolásához)  4 db. 
 rajz, matema�ka, bibliaismeret, 
 tudáspróbák, olvasás 

 ceruza  12 színű készlet  1 cs.  rajz, technika, bibliaismeret 
 grafit, HB, jóminőségű  5 db. 

 radír  puha  1 db. 
 hegyező  2 féle lyukméretű, zárt  1 db. 
 papír  A/4-es rajzlap  30 db.  rajz, technika 

 A/4-es fénymásoló papír  500 db. 
 A/3-as famentes rajzlap  10 db. 
 színespapír, jó minőségű  2 cs.  rajz, technika 

 s��es ragasztó, 
 jó minöségű  s��es ragasztó, jó minőségű  4 db  rajz, technika 
 papír mérőszalag  cen�méter-beosztású  1 db  matema�ka 

 vonalzó 
 egyenes kicsi kb: 15 cm-es (tolltartóba 
 beleférjen)  2 db  matema�ka 

 dobókocka  3 db  matema�ka 
 zsebtükör  egyenes szélű, keret nélküli  1 db  matema�ka 
 játékóra  műanyag  1 db  matema�ka 
 számolókorong  piros-kék, papír  1 cs  matema�ka 
 logikai készlet  1 db  matema�ka 
 vízfesték  12 színű  1 db  rajz, technika 
 tempera  6 színű  1 db  rajz, technika 
 zsírkréta  12 színű  1 db  rajz, technika 
 ecset  10-es, 6-os, 4-es méretű  1-1 db  rajz, technika 
 ecsetes tál  3-5 dl-es (kb.  kis konzervdoboz méretű)  1 db.  rajz, technika 
 festőpóló  1 db.  rajz, technika 
 gyurma  színes, jó minőségű  1 db.  rajz, technika 
 póló  fehér rövid ujjú  1 db.  testnevelés 
 tornanadrág  térdig érő,  kék vagy fekete  1 db.  testnevelés 
 torna zokni  fehér  1 pár  testnevelés 
 tornacipő  gumitalpú tornacipő vagy sportcipő  1 pár  testnevelés 
 melegítő  téli időjárásnak megfelelő, kin� órákhoz  1 db.  testnevelés 

 tároló doboz 
 felnő� közepes cipős doboz méretű (olyan, ami 
 befér a polcra!!)  1 db.  rajz-technika 

 ünnepi öltözet 
 sötét cipő, sötét alj vagy hosszú sötét nadrág, 
 fehér ing vagy blúz  iskolai ünnepségekre 

 Kötelező 
 olvasmány  Varga Katalin: Madzag és cimborái 

 Csukás István: Téli tücsök meséi 

 Természetesen nem szükséges az összes eszközt újra megvásárolni, ami első osztályból megmaradt és jó 
 minőségű azt fogjuk tudni használni másodikban is. 



 3. e osztály taneszközei  2022 / 2023 Száva utca 
 Mit?  Milyet?  Mennyit?  Milyen órára? 
 füzet  A/5-ös, harmadikos vonalazású (12-32)  5 db  1 olvasás, 2 nyelvtan, 1 fogalmazás, 1 

 angol 
 A/4-es sima  4 db  1 környezet, 1 ének, 1 matema�ka, 1 rajz 
 A/5-ös négyzethálós (27-32)  2 db  matema�ka 
 A/5-ös vonalas, kemény fedelű, nem 
 spirál 

 1 db  leckefüzet 

 szótárfüzet  1 db  angol 
 mappa  A/4-es gumis  1 db  rajz   (kész rajzok tárolására) 

 lefűző mappa  2 db  bibliaismeret, olvasás 
 genotherm tasak  30-30 db  a lefűző mappába elhelyezve: biblia, 

 olvasás 
 ceruza  12 színű készlet  1 csom.  rajz, technika, biblia 

 grafit HB-s, jó minőségű  5 db 
 radír  2 db 
 hegyező  zárt, 2 féle lyukméretű  1 db 
 papír  A4-es félfamentes rajzlap  30 db  rajz, technika 

 A4-es fénymásoló papír  500 db 
 A3-as műszaki rajzlap (keret nélküli)  30 db 
 A4-es műszaki rajzlap (keret nélküli)  30 db 

 csomagolópapír  hagyományos barna  1 csom.  csapatmunkához, napközihez 
 írólap  A5-ös írólap  2 csom.  matek, magyar 
 szabócen�  cen�méter-beosztású mérőszalag  2 db  matema�ka 
 vonalzó  egyenes, 30 cm, 15 cm  1-1 db  matema�ka, technika 
 dobókocka  4 db  matema�ka 
 zsebtükör  egyenes, keret nélküli  1 db  matema�ka 
 nagyító  1 db  környeze�smeret 
 színespapír  jó minőségű (nem pasztell színek)  2 cs.  rajz, technika 
 hurkapálca  20 db  rajz, technika 
 olló  jó minőségű  2 db  1 tolltartóba, 1 rajz-technika 
 ragasztó  s��es  4 db  rajz, technika, ének, angol, napközi 
 cellux  1 db  rajz - technika 
 vízfesték  12 színű  1 db  rajz - technika 
 tempera  12 színű  1 db  rajz - technika 
 zsírkréta  12 színű  1 db  rajz - technika 
 gyurma  egyszínű gyurma  1 csom.  technika 
 ecset  10-es, 6-os, 4-es, 2-es méretű  1-1 db  rajz - technika 
 ecse�ál  3-5 dl-es  1 db  rajz - technika 
 rajztábla  fa  1 db  rajz - technika 
 „munkaruha”  régi póló vagy kötény  1 db  rajz - technika 
 cipődoboz  olyan méretű, ami a folyosón lévő 

 keskeny szekrénybe befér 
 1 db  rajz - technika 

 póló  fehér, rövid ujjú, csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  térdig érő, kék vagy fekete  1 db  testnevelés 
 tornazokni  fehér  1 pár  testnevelés 
 tornacipő  gumitalpú tornacipő vagy sportcipő  1 pár  testnevelés 
 melegítő  téli időjárásnak megfelelő  1 db  testnevelés 
 téli ruha  kabát, sapka, sál, kesztyű  testnevelés, télen kin� órákhoz 
 ünnepi öltözet  sötét cipő, sötét alj vagy hosszú 

 szövetnadrág, fehér ing vagy blúz 
 iskolai ünnepségekre 

 Bevezetés a Biblia világába I.  1 db  bibliaismeret 
 Biblia  bibliaismeret 
 kötelező 
 olvasmány 

 Az ajánlo� és kötelező olvasmányt a tanév közben együ� dolgozzuk fel. 
 Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 

 ajánlo� 
 olvasmány 

 Eric Kastner: Két Lo� 
 Janikovszky Éva: Égigérő fű 



 4. e osztály taneszközei  2022/ 2023  Száva utca 
 Mit?  Milyet?  Mennyit?  Milyen órára? 
 füzet  A5-ös, negyedikes vonalazású (21-32)  6 db  3 nyelvtan, 1 fogalmazás, 1 angol, 

 1 biblia 
 A4-es négyzethálós (27-32)  2 db  matema�ka 
 A4-es sima, nem spirál  4 db  matema�ka, környezet, ének, rajz 
 A4-es vonalas  1 db  angol 
 szótárfüzet  1 db  angol 

 mappa  A/3-as gumis  1 db  rajz   (kész rajzok tárolására) 
 magyar, matek lapok 

 ceruza  12 színű készlet  1 csom.  rajz, technika, biblia 
 grafit HB-s, jó minőségű  5 db 

 golyóstoll  2 db 
 körző  1 db  matema�ka, rajz 
 radír  2 db 
 hegyező  zárt  1 db 
 papír  A4-es félfamentes rajzlap  10 db  rajz, technika 

 A4-es fénymásoló papír  500 db 
 A3-as műszaki rajzlap (keret nélküli)  10 db 
 A4-es műszaki rajzlap (keret nélküli)  10 db 

 csomagolópapír  hagyományos barna  1 csom.  csapatmunkához, napközihez 
 írólap  A5-ös írólap  1 csom.  matek, magyar 
 szabócen�  cen�méter-beosztású mérőszalag  1 db  matema�ka 
 vonalzó  egyenes, 30 cm, 15 cm  1-1 db  matema�ka, technika 
 dobókocka  4 db  matema�ka 
 zsebtükör  egyenes, keret nélküli  1 db  matema�ka 
 színespapír  jó minőségű (nem pasztell színek)  2 cs.  rajz, technika 
 olló  jó minőségű  1 db  rajz-technika 
 ragasztó  s��es (jó minőségű)  2 db  rajz, technika, ének, angol, 

 napközi 
 cellux  1 db  rajz - technika 
 vízfesték  12 színű  1 db  rajz - technika 
 tempera  6 színű  1 db  rajz - technika 
 zsírkréta  12 színű  1 db  rajz - technika 
 gyurma  színes gyurma  1 csom.  technika 
 ecset  10-es, 6-os, 4-es, 2-es méretű  1-1 db  rajz - technika 
 ecse�ál  3-5 dl-es  1 db  rajz - technika 
 „munkaruha”  régi póló vagy kötény  1 db  rajz - technika 
 cipődoboz  olyan méretű, ami a folyosón lévő keskeny 

 szekrénybe befér 
 1 db  rajz - technika 

 póló  fehér, rövid ujjú, csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  térdig érő, kék vagy fekete  1 db  testnevelés 
 tornazokni  fehér  1 pár  testnevelés 
 tornacipő  gumitalpú tornacipő vagy sportcipő  1 pár  testnevelés 
 melegítő  téli időjárásnak megfelelő  1 db  testnevelés 
 téli ruha  kabát, sapka, sál, kesztyű  testnevelés, télen kin� órákhoz 
 ünnepi öltözet  sötét cipő, sötét alj vagy hosszú 

 szövetnadrág, fehér ing vagy blúz 
 iskolai ünnepségekre 

 Biblia  1 db  bibliaismeret 
 kötelező 
 olvasmány 

 A  kötelező olvasmányokat a tanév közben együ� dolgozzuk fel. 
 Eric Kastner: Emil és a detek�vek 
 Eric Kastner: Lassie hazatér 



 4. g osztály taneszközei  2022 / 2023-as tanév  Száva utca 
 Mit?  Milyet?  Mennyit?  Milyen órára? 
 füzet  A5-ös, negyedikes vonalazású (21-32)  6 db  3 nyelvtan, 1 fogalmazás, 1 angol, 

 1 biblia 
 A4-es négyzethálós (27-32)  2 db  matema�ka 
 A4-es  sima, nem spirál  3 db  matema�ka, környezet, ének, 
 A4-es vonalas  1 db  angol 
 szótárfüzet  1 db  angol 

 mappa  A/4-es gumis  1 db  kész munkák tárolására 

 genotherm tasak  30 db 
 ceruza  12 színű készlet  1 csom. 

 grafit HB-s, jó minőségű  3 db 
 golyóstoll  2 db 
 körző  1 db  matema�ka, rajz 
 radír  2 db 
 hegyező  1 db 
 papír  A4-es félfamentes rajzlap  30 db  rajz, technika, egyéb 

 A4-es fénymásoló papír  500 db 
 A3-as műszaki rajzlap (keret nélküli)  10 db 
 A4-es műszaki rajzlap (keret nélküli)  10 db 

 szabócen�  cen�méter-beosztású mérőszalag  1 db  matema�ka 
 vonalzó  egyenes, 30 cm  1 db  matema�ka, technika 

 zsebtükör  egyenes, keret nélküli  1 db  matema�ka 
 színespapír  jó minőségű  1 cs.  rajz, technika 
 hurkapálca  10 db  rajz, technika 
 olló  jó minőségű  1 db 
 ragasztó  s��es  4 db  rajz, technika, ének, angol, 

 magyar, matema�ka, napközi 
 cellux  1 db  rajz - technika 
 vízfesték  12 színű  1 db  rajz - technika 
 tempera  6 színű  1 db  rajz - technika 
 zsírkréta  12 színű  1 db  rajz - technika 
 gyurma  egyszínű gyurma  1 csom.  technika 
 ecset  10-es, 6-os, 4-es, 2-es méretű  1-1 db  rajz - technika 
 ecse�ál  3-5 dl-es  1 db  rajz - technika 
 „munkaruha”  régi póló vagy kötény  1 db  rajz - technika 
 cipődoboz  olyan méretű, ami keskeny szekrénybe befér  1 db  rajz - technika 

 póló  fehér, rövid ujjú, csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  térdig érő, kék vagy fekete  1 db  testnevelés 
 tornazokni  1 pár  testnevelés 
 tornacipő  gumitalpú tornacipő vagy sportcipő  1 pár  testnevelés 
 melegítő  téli időjárásnak megfelelő  1 db  testnevelés 
 téli ruha  kabát, sapka, sál, kesztyű  testnevelés, télen kin� órákhoz 
 ünnepi öltözet  sötét cipő, sötét alj vagy hosszú 

 szövetnadrág, fehér ing vagy blúz 
 iskolai ünnepségekre 

 Biblia  1 db  naponta olvasásra 
 kötelező 
 olvasmány 

 A tanév során közösen olvassuk: 
 Mark Twain: Koldus és királyfi (Az első félévben olvassuk el, a 2. félév olvasmányát később 
 adom meg.) 



 5. e osztály eszközei 2022/23 Száva utca 
 Mit?  Milyet?  Mennyit?   Milyen órára? 

 füzet  szabadon választo�  1 db  bibliaismeret 
    A/4-es négyzetrácsos, nem spirál  1 db  matema�ka 
    A/4-es sima  2 db  földrajz 
    A/5-ös négyzetrácsos  6 db  matema�ka, lány technika 
    A/5-ös sima  2-3 db  1 rajz, 1 matema�ka, 1 fiú technika 
    A/5-ös vonalas  7 db  2 nyelvtan, 2 irodalom, 3 angol, 
    hangjegyfüzet  1 db  ének 
    A/4-es vonalas  1 db  történelem 
    szótárfüzet  1 db  angol 
 dosszié  A/4-es, nem lefűzős  1 db  rajz 

 A/-es lefűzős  1 db  természe�smeret 
 genoterm tasak  25 db  természe�smeret 

 papír  A/4-es műszaki rajzlap  20-30 db  20 rajz, 10 fiú technika 
 A/3-as műszaki rajzlap  10 db  rajz 

 A/4-es fénymásolópapír  130 db 
 20 történelem, 10 biblia, 50 angol, 
 50 természe�smeret 

 ceruza  színes, 12-es vagy 24-es készlet  1 cs.  technika, rajz 
    grafit, 2B-s, 8B-s vagy 6B-s,  1 db  rajz 

 grafit  1 db  ének 
 tűfilc  fekete  1 db  rajz 
 radír     1 db  rajz, ének 
 vonalzó  legalább az egyik derékszögű  2 db  matema�ka, rajz 
 körző     1 db  matema�ka, rajz 
 szögmérő     1 db  matema�ka 
 dobókocka  2 db  matema�ka 
 festék  12-es vagy 18-as vízfesték  1 db  rajz 
    6-os tempera  1 db  rajz 
 ecset  vékony  1 db  rajz 
    vastag  1 db  rajz 
    közepes  1 db  rajz 
 vizestál     1 db  rajz 
 gyurma  natúr színű  1 db  rajz 
 olló     1 db  rajz, tecnika 
 ragasztó     1 db  rajz 
 doboz  papír technikadoboz  1 db  tecnika 
    varródoboz  1 db  technika 
 póló  csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  kék vagy fekete, térdig érő  1 db  testnevelés 
 tornacipő     1 pár  testnevelés 
 melegítő     1 db  testnevelés 
    hideg időben sapka, kesztyű     testnevelés 

 ünnepi öltözet 
 sötét cipő, sötét alj vagy hosszú 
 szövetnadrág, fehér ing vagy blúz  iskolai ünnepségekre 

 Biblia  Fordíto�a: Károli Gáspár  1 db  bibliaismeret 
 Kötelező olvasmányok  Erich Kästner: A repülő osztály, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
 CSAK FIÚKNAK: 
 ceruza  grafit, HB-s  1 db  technika 
    grafit, 2B-s  1 db  technika 
 varrócérna     1 db  technika 
 CSAK LÁNYOKNAK: 
 filctoll-készlet     1 db  technika 
 ragasztó  folyékony  1 db  technika 
 tű  zsákvarró  1 db  technika 
    hímző  1 db  technika 

 500 Ft 
 A tanév során a főzéshez szükséges 
 alapanyagokra a szülők hozzájárulását kérjük     technika 



 6. e osztály eszközei 2022/23 Száva utca 
 Mit?  Milyet?     Milyen órára? 

 füzet  szabadon választo�  1 db  bibliaismeret 
    A/4-es négyzetrácsos, nem spirál  1 db  matema�ka 
    A/4-es sima  1 db  földrajz 

    A/5-ös négyzetrácsos  8 db 
 5 matema�ka, 1 fizika, 1 
 informa�ka, 1 lány technika 

    A/5-ös sima  2-3 db  1 rajz, 1 matema�ka, 1 fiú technika 
    A/5-ös vonalas  7 db  2 nyelvtan, 2 irodalom, 3 angol 
    hangjegyfüzet  1 db  ének 
    A/4-es vonalas  1 db  történelem 
    szótárfüzet  1 db  angol 
 dosszié   A/4-es, sima  1 db  rajz 

 A/4-es lefűzős (lehet a tavalyi)  1 db  természe�smeret 
 genoterm tasak  25 db  természe�smeret 

 papír   A/4-es műszaki rajzlap  20-30 db  20 rajz, 10 fiú technika 
 A/3-as műszaki rajzlap  10 db  rajz 

 A/4-es fénymásolópapír  130 db 
 20 történelem, 10 biblia, 50 angol, 
 50 természe�smeret 

 ceruza  színes, 12-es vagy 24-es készlet  1 cs.  lány technika, rajz 
    grafit, 2B-s vagy 8B-s vagy 6B-s  1 db  rajz 
    grafit  1 db  ének 
 tűfilc  fekete  1 db  rajz 
 radír     1 db  rajz, ének 
 vonalzó  legalább az egyik derékszögű  2 db  matema�ka, rajz, tecnika 
 körző     1 db  matema�ka, rajz, tecnika 
 szögmérő     1 db  matema�ka 
 festék  12-es vagy 18-as vízfesték  1 db  rajz 
    6-os tempera  1 db  rajz 
 ecset  vékony  1 db  rajz 
    vastag  1 db  rajz 
    közepes  1 db  rajz 
 vizestál     1 db  rajz 
 gyurma  natúr színű  1 db  rajz 
 olló     1 db  rajz, tecnika 
 ragasztó     1 db  rajz 
 adathordozó  írható CD vagy pendrive,  1 db  informa�ka 
 doboz  papír technikadoboz  1 db  tecnika 
    varró  1 db  technika 
 póló  csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  kék vagy fekete, térdig érő  1 db  testnevelés 
 tornacipő     1 pár  testnevelés 
 melegítő     1 db  testnevelés 
    hideg időben sapka, kesztyű     testnevelés 

 ünnepi öltözet 
 sötét cipő, sötét alj vagy hosszú 
 szövetnadrág, fehér ing vagy blúz  iskolai ünnepségekre 

 Biblia  Fordíto�a: Károli Gáspár  1 db  bibliaismeret 
 kötelező olvasmányok  Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
 CSAK FIÚKNAK: 
 ceruza  grafit, HB-s  1 db  technika 
    grafit, 2B-s  1 db  technika 
 varrócérna     1 db  technika 
 CSAK LÁNYOKNAK: 
 filctoll-készlet     1 db  technika 
 ragasztó  folyékony  1 db  technika 
 tű  zsákvarró  1 db  technika 
    hímző  1 db  technika 



 500 Ft 
 A tanév során a főzéshez szükséges alapanyagokra 
 a szülők hozzájárulását kérjük  technika 



 7. e osztály eszközei 2022/23 Száva utca 
 Mit?  Milyet?     Milyen órára? 

 füzet  szabadon választo�  2 db  1 bibliaismeret, 1 kémia 

    A/4-es sima  3 db 
 1 földrajz, 1 biológia, 1 
 honismeret 

    A/5-ös négyzetrácsos  7 db 
 5 matema�ka, 1 fizika, 1 
 informa�ka 

    A/5-ös sima  2 db  1 rajz, 1 matema�ka 
    A/5-ös vonalas  7 db  2 nyelvtan, 2 irodalom, 3 angol 
    hangjegyfüzet  1 db  ének 
    A/4-es  1 db  történelem 
    szótárfüzet  1 db  angol 
 dosszié  A/4-es, sima  1 db  rajz 

 A/4-es lefűzős (lehet a tavalyi)  1 db  biológia 
 genoterm tasak  25 db  biológia 

 papír  A/3 műszaki rajzlap  5 db  rajz 
 A/4-es fénymásolópapír  120 db  20 kémia, 50 angol, 50 biológia 

 ceruza  színes, 12-es vagy 24-es készlet  1 cs.  rajz 
    grafit, 2B-s vagy 8B-s vagy 6B-s  1 db  rajz 
    grafit  1 db  ének 
 tűfilc  fekete  1 db  rajz 
 radír     1 db  rajz, ének 
 vonalzó  legalább az egyik derékszögű  2 db  matema�ka, rajz 
 körző     1 db  matema�ka, rajz 
 festék  12-es vagy 18-as vízfesték  1 db  rajz 
    6-os tempera  1 db  rajz 
 ecset  vékony  1 db  rajz 
    vastag  1 db  rajz 
    közepes  1 db  rajz 
 vizestál     1 db  rajz 
 tus  fekete vagy zöld vagy kék  1 db  rajz 
 olló     1 db  rajz 
 ragasztó     1 db  rajz 
 adathordozó  írható CD vagy pendrive,  1 db  informa�ka 
 póló  csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  kék vagy fekete, térdig érő  1 db  testnevelés 
 tornacipő     1 pár  testnevelés 
 melegítő     1 db  testnevelés 
    hideg időben sapka, kesztyű     testnevelés 

 ünnepi öltözet 
 sötét cipő, sötét alj vagy hosszú 
 szövetnadrág, fehér ing vagy blúz  iskolai ünnepségekre 

 2 000 Ft 

 A tanév során a főzéshez szükséges 
 alapanyagokra a szülők hozzájárulását 
 kérjük.     technika 

 Biblia  Fordíto�a: Károli Gáspár  1 db  bibliaismeret 
 kötelező 
 olvasmányok 

 Mikszáth Kálmán:  Szent Péter esernyője 
 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 
 Derek Prince:  A kereszténység hat alaptanítása 



 8. e osztály eszközei 2022/23 Száva utca 
 Mit?  Milyet?     Milyen órára? 

 füzet  szabadon választo�  2 db  1 bibliaismeret, 1 kémia 
    A/4-es sima  3 db  földrajz, biológia, médiaismeret 

    A/5-ös négyzetrácsos  7 db 
 5 matema�ka, 1 fizika, 1 
 informa�ka 

    A/5-ös sima  2 db  1 rajz, 1 matema�ka 
    A/5-ös vonalas  7 db  2 nyelvtan, 2 irodalom, 3 angol 
    hangjegyfüzet  1 db  ének 
    A/4-es  1 db  történelem 
    szótárfüzet  1 db  angol 
 dosszié  A/4-es lefűzős (lehet a tavalyi)  1 db  biológia 

 genoterm tasak  25 db  biológia 
 papír  A/3 műszaki rajzlap  5 db  rajz 

 A/4-es fénymásolópapír  70 db  20 kémia, 50 biológia 
 ceruza  színes, 12-es vagy 24-es készlet  1 cs.  rajz 
    grafit, 2B-s vagy 8B-s vagy 6B-s  1 db  rajz 
    grafit  1 db  ének 
 tűfilc  fekete  1 db  rajz 
 radír     1 db  rajz, ének 
 vonalzó  legalább az egyik derékszögű  2 db  matema�ka, rajz 
 körző     1 db  matema�ka, rajz 
 festék  12-es vagy 18-as vízfesték  1 db  rajz 
    6-os tempera  1 db  rajz 
 ecset  vékony  1 db  rajz 
    vastag  1 db  rajz 
    közepes  1 db  rajz 
 vizestál     1 db  rajz 
 olló     1 db  rajz 
 ragasztó     1 db  rajz 
 adathordozó  írható CD vagy pendrive,  1 db  informa�ka 

 zsebszámológép 
 legalább az alapműveletekre és a 
 gyökvonásra képes  1 db  matema�ka 

 póló  csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  kék vagy fekete, térdig érő  1 db  testnevelés 
 tornacipő     1 pár  testnevelés 
 melegítő     1 db  testnevelés 
    hideg időben sapka, kesztyű     testnevelés 

 ünnepi öltözet 
 sötét cipő, sötét alj vagy hosszú 
 szövetnadrág, fehér ing vagy blúz  iskolai ünnepségekre 

 Biblia  Fordíto�a: Károli Gáspár  1 db  bibliaismeret 

 Kötelező 
 olvasmányok: 

 George Orwell:  Álla�arm       
 Karinthy Frigyes:  Tanár úr kérem 
 Tamási Áron:  Ábel a rengetegben 
 Németh Sándor:  Tízparancsolat 


