
 5. évfolyam eszközei 2021/2022, Újszász utca 
  füzet  A/4-es négyzetrácsos, nem spirál  1 db  matematika 

 A/4-es vonalas  1 db  angol 
    A/4-es sima  2 db  földrajz. matematika 
    A/5-ös négyzetrácsos  1-2 db  matematika, technika 
    A/5-ös sima  1-2 db  1 rajz, 1 technika 

    A/5-ös vonalas  6 db 
 4 magyar, 1 angol, 1 
 bibliaismeret 

    hangjegyfüzet, vastag, nagy alakú,  86-32-es  1 db  ének 
    A/4-es  1 db  történelem 
 dosszié  A/4-es, lefűzős  1 db  biológia 
    A/4-es, sima  1 db  rajz 
 irattartó tasak   (genoterm)  35 db  biológia, matematika 
 papír  A/4-es nyomtatópapír  500 db 
    A/4-es műszaki rajzlap  30 db  20 rajz, 10 technika 

 A/4-es félfamentes rajzlap  20 db  technika 
 A/2-es karton, bármilyen színű  4 db  természetism. technika 
 A/4-es színes origami papír  1 cs.  technika 

 ceruza  színes, 12-es vagy 24-es készlet  1 cs.  biológia, technika, rajz 
    grafit, B-s, 2B-s vagy 3-4 B-s  1 db  rajz 

 grafit  1 db  ének 
 grafit, HB-s  1 db  technika 
 grafit, 2B-s  1 db  technika 

 tűfilc  fekete  1 db  rajz 
 filctoll-készlet  1 db  technika 
 radír     1 db  rajz, ének 
 vonalzó  legalább az egyik derékszögű, az egyik 30 cm-es  2 db  matematika, rajz, technika 
 körző     1 db  matematika, rajz, technika 
 szögmérő     1 db  matematika 
 pendrive  1 db  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   nem törékeny  1 db  rajz 
 tus  fekete vagy zöld vagy kék  1 db  rajz 
 gyurma  natúr színű  1 db  rajz 
 olló     1 db  rajz, technika 
 ragasztó  stiftes  2 db  rajz, angol 

 folyékony  1 db  technika 
 hobbiragasztó (hobbiboltban kapható)  1 db  technika 

 hurkapálca     5 db  rajz 
 varrócérna  1 db  technika 
 tű  zsákvarró  1 db  technika 

 hímző  1 db  technika 
 horgolótű  3-as vagy 4-es  1 db  technika, lányoknak 
 fonal  a horgolótűhöz való  1 motring  technika, lányoknak 
 doboz  papír technikadoboz  1 db  technika 

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

 200 Ft  fénymásolásra  rajz 
 póló  ujjas, csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  deréktól minimum combközépig érő, nem feszülő  1 db  testnevelés 
 tornacipő     1 pár  testnevelés 
 melegítő  nadrág és felső  1 db  testnevelés 

   
 váltózokni, tisztálkodó eszközök; hideg időben 
 sapka, sál, kesztyű; hosszú haj esetén hajgumi;     testnevelés 

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

 Biblia  Fordította: Károli Gáspár  1 db  bibliaismeret 

 Kötelező olvasmányok 
 A házi olvasmányok kijelölése és feldolgozása a tanév során a szaktanár vezetése alapján 
 történik. 



 6. évfolyam eszközei 2021/2022, Újszász utca 
 Mit?  Milyet?     Milyen órára? 

  füzet  A/4-es négyzetrácsos, nem spirál  1 db  matematika 
 A/4-es vonalas  1 db  angol 

    A/4-es sima  2 db  földrajz, matematika 
    A/5-ös négyzetrácsos  3-4 db  1 matematika, 1 fizika, 1 

 informatika, 1 lány technika 
    A/5-ös sima  1-2 db  1 rajz, 1 fiú technika 
    A/5-ös vonalas  6 db  4 magyar, 1 angol, 1 

 bibliaismeret 
    hangjegyfüzet  vastag, nagy alakú,  86-32-es  1 db  ének 
    A/4-es  1 db  történelem 
 dosszié  A/4-es, lefűzős  2 db  biológia, rajz 
    A/4-es, sima  1 db  rajz 
 irattartó tasak  (genoterm)  35 db  biológia, matematika 
 papír  A/4-es nyomtatópapír  500 db 
    A/4-es műszaki rajzlap  20-30 db  20 rajz, 10 fiú technika 

 A/2-es karton, bármilyen színű  4 db  természetism. technika 
 A/4-es színes origami papír  1 cs.  technika 

 ceruza  színes, 12-es vagy 24-es készlet  1 cs.  biológia, lány technika, rajz 
    grafit, B-s, 2B-s vagy 3-4 B-s  1 db  rajz 
    grafit  1 db  ének 

 grafit, HB-s  1 db  technika 
 grafit, 2B-s  1 db  technika 

 tűfilc  fekete  1 db  rajz 
 filctoll-készle 
 t 

 1 db  technika 

 radír     1 db  rajz, ének 
 vonalzó  legalább az egyik derékszögű, az egyik 30 cm-es  2 db  matematika, rajz, technika 
 körző     1 db  matematika, rajz, technika 
 szögmérő     1 db  matematika 
 tükör  szögletes, keret nélküli  1 db  matematika 
 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   nem törékeny  1 db  rajz 
 tus  fekete vagy zöld vagy kék  1 db  rajz 
 gyurma  natúr színű  1 db  rajz 
 olló     1 db  rajz, technika 
 ragasztó   stiftes  2 db  rajz, angol 
 hurkapálca     5 db  rajz 
 varrócérna  1 db  technika 
 horgolótű  3-as vagy 4-es  1 db  technika, lányoknak 
 fonal  a horgolótűhöz való  1 

 motring 
 technika, lányoknak 

 800 Ft  A tanév során a főzéshez szükséges alapanyagokra a 
 szülők hozzájárulását kérjük 

    technika 

 200 Ft  fénymásolásra  rajz 
 adathordozó  írható CD vagy pendrive  1 db  informatika 
 doboz  papír technikadoboz  1 db  technika 
 póló  ujjas, csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  deréktól minimum combközépig érő, nem feszülő  1 db  testnevelés 
 tornacipő     1 pár  testnevelés 
 melegítő  nadrág és felső  1 db  testnevelés 
    váltózokni, tisztálkodó eszközök; hideg időben sapka, 

 sál, kesztyű; hosszú haj esetén hajgumi; 
    testnevelés 

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

 Biblia  Fordította: Károli Gáspár  1 db  bibliaismeret 
 kötelező 
 olvasmányok 

 A házi olvasmányok kijelölése és feldolgozása a tanév során a szaktanár vezetése alapján történik. 





 7. évfolyam eszközei 2021/2022, Újszász utca 
 Mit?  Milyet?     Milyen órára? 

 füzet  szabadon választott  1 db  1 kémia 
    A/4-es négyzetrácsos, nem spirál  1 db  matematika 

 A/4-es vonalas  1 db  angol 
    A/4-es sima  2 db  földrajz, matematika 

    A/5-ös négyzetrácsos  3 db 
 1 matematika, 1 fizika, 1 
 informatika 

    A/5-ös sima  1 db  1 rajz, 

    A/5-ös vonalas  7 db 
 4 magyar, 1 angol, 2 
 bibliaismeret 

    hangjegyfüzet  vastag, nagy alakú,  86-32-es  1 db  ének 
    A/4-es  2 db  történelem, médiaismeret 
 dosszié  A/4-es, lefűzős  1 db  biológia 
    A/4-es, sima  1 db  rajz 
 irattartó tasak 
 (genoterm)     35 db  biológia, matematika 
 papír  A/4-es nyomtatópapír  500 db 
    A/4 műszaki rajzlap  20 db  rajz 

 A/2-es karton, bármilyen színű  2 db  földrajz 
 ceruza  színes, 12-es vagy 24-es készlet  1 cs.  biológia, rajz 
    grafit, B-s, 2B-s vagy 3-4 B-s  1 db  rajz 
    grafit  1 db  ének 
 tűfilc  fekete  1 db  rajz 
 radír     1 db  rajz, ének 
 vonalzó  legalább az egyik derékszögű, az egyik 30 cm-es  2 db  matematika, rajz 
 körző     1 db  matematika, 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   nem törékeny  1 db  rajz 
 tus  fekete vagy zöld vagy kék  1 db  rajz 
 gyurma  natúr színű  1 db  rajz 
 olló     1 db  rajz 
 ragasztó   stiftes  2 db  rajz, angol 
 hurkapálca     5 db  rajz 
 adathordozó  írható CD vagy pendrive,  1 db  informatika 

 zsebszámológép 
 legalább az alapműveletekre és a gyökvonásra 
 képes  1 db  matematika 

 póló  ujjas, csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  deréktól minimum combközépig érő, nem feszülő  1 db  testnevelés 
 tornacipő     1 pár  testnevelés 
 melegítő  nadrág és felső  1 db  testnevelés 

   
 váltózokni, tisztálkodó eszközök; hideg időben 
 sapka, sál, kesztyű; hosszú haj esetén hajgumi;     testnevelés 

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

 Biblia  Fordította: Károli Gáspár  1 db  bibliaismeret 
 kötelező 
 olvasmányok  A házi olvasmányok kijelölése és feldolgozása a tanév során a szaktanár vezetése alapján történik. 



 8. évfolyam eszközei 2021/2022, Újszász utca 
 Mit?  Milyet?     Milyen órára? 

 füzet  szabadon választott  1 db  1 kémia 
    A/4-es négyzetrácsos, nem spirál  1 db  matematika 

 A/4-es vonalas  1 db  angol 
    A/4-es sima  2 db  földrajz, matematika 

    A/5-ös négyzetrácsos  3 db 
 1 matematika, 1 fizika, 1 
 informatika 

    A/5-ös sima  1 db  1 rajz, 

    A/5-ös vonalas  6 db 
 4 magyar, 1 angol, 1 
 bibliaismeret 

    hangjegyfüzet  vastag, nagy alakú,  86-32-es  1 db  ének 
    A/4-es  1 db  történelem 
 dosszié  A/4-es, lefűzős  2 db  biológia, rajz 
    A/4-es, sima  1 db  rajz 

 irattartó tasak   (genoterm)  35 db 
 biológia, földrajz, 
 matematika 

 papír  A/4-es nyomtatópapír  500 db 
    A/4 műszaki rajzlap  20 db  rajz 

 A/2-es karton, bármilyen színű  2 db  földrajz 
 ceruza  színes, 12-es vagy 24-es készlet  1 cs.  biológia, rajz 
    grafit, B-s, 2B-s vagy 3-4 B-s  1 db  rajz 
    grafit  1 db  ének 
 tűfilc  fekete  1 db  rajz 
 radír     1 db  rajz, ének 
 vonalzó  legalább az egyik derékszögű, az egyik 30 cm-es  2 db  matematika, rajz 
 körző     1 db  matematika, 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  nem törékeny  1 db  rajz 
 tus  fekete vagy zöld vagy kék  1 db  rajz 
 olló     1 db  rajz 
 ragasztó   stiftes  2 db  rajz, angol 
 hurkapálca     5 db  rajz 
 adathordozó  írható CD vagy pendrive,  1 db  informatika 

 zsebszámológép  legalább az alapműveletekre és a gyökvonásra képes  1 db  matematika 

 2 500 Ft 
 A tanév során a főzéshez szükséges alapanyagokra a 
 szülők hozzájárulását kérjük.     technika 

 póló  ujjas, csípőig érő  1 db  testnevelés 
 tornanadrág  deréktól minimum combközépig érő, nem feszülő  1 db  testnevelés 
 tornacipő     1 pár  testnevelés 
 melegítő  nadrág és felső  1 db  testnevelés 

   
 váltózokni, tisztálkodó eszközök; hideg időben 
 sapka, sál, kesztyű; hosszú haj esetén hajgumi;     testnevelés 

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

 Biblia  Fordította: Károli Gáspár  1 db  bibliaismeret 
 kötelező 
 olvasmányok:  A házi olvasmányok kijelölése és feldolgozása a tanév során a szaktanár vezetése alapján történik. 


