
 

1.a 1.A  osztály eszközei 2022/2023. tanév   

Mit?      Milyet?  db/cs  Milyen órára?  

  

  
 
 füzet 

Kemény fedeles  1 üzenő  

A/5-ös, elsős vonalazású (száma: 14-32) 2 írás 

A/5-ös, négyzetrácsos (száma: 27-32)  2 matematika  

A/5-ös hangjegyfüzet 1 Ének 

A/4 –es sima  6 Bibl, olv, írás, mat, ang. 

 szám-és jelkártya 1. osztályosok számára (számos-rajzos) szétvágva kérjük! 1   matematika 
 csak matematika  
eszközöknek 
(füzetek kivételével) 

számolópálcika  összegumizva               2 

számolókorong  piros-kék, papír  2  

logikai készlet   műanyag     1  

dobókocka  4 

tároló doboz  műanyag, átlátszó doboz tetővel, kb.20x10 cm 1  

  

ceruza  

  

postairon: piros-kék egyben – vastag!!  4   

Zöld, piros, kék színes ceruza 2-2-2 

színes - 12 színű  1    

grafit f-es!! 5    

radír  puha  2    

hegyező  2 féle lyukméretű, tartályos (zárt) 1  

vízfesték   12 színű (élénk színekkel), vizes tálka, ecsettörlő rongy    1/1      
 
 
 
 
 

 rajz, technika és  
más tanórák 

zsírkréta   12 színű  1  

ecset   10-es/6-os méretű     1/1  

rajztábla  A/4-es méretű, fa, négy sarkán csíptethető  1  

ragasztó  stiftes ( JÓ MINŐSÉGŰ), nagyobb méretű + cellux    3+1 

  
  

papír  

  

  

  

színes kartonlapok  A/4-es  (Aldi vagy Lidl 25 színű 50db-os 
füzetként lefűzött) 

1cs 

színes fénymásolópapír (különböző színek)  1 cs 

krepp papír  1 

félfamentes rajzlap, lehetőleg fehér     50 

fénymásolópapír  1 CSOMAG    500 

írólap A/5 5 

gyurma  egyszínű és színes 1 -1 

olló   jó minőségű! (balkezeseknek balkezes ollót kérünk!) 2   

iratpapucs 14 cm széles, keményebb falú, tartósabb  1   

gumis mappa A/4-es méretű (rajzok gyűjtéséhez) 1  

lefűző mappa A/4-es méretű (feladatlapok gyűjtéséhez) 3  

genotherm A/4-es méretű, lefűzhető 20  

Lamináló fólia  A A/4-es méretű  20  

tároló doboz kb. 20x30 cm, műanyag, átlátszó, tetővel (pl. IKEA) névvel 
ellátva 

 
1 

saját felszerelés 
tárolásához (rajz, techn.) 

testnevelés 
felszerelés 

póló (fehér, rövid ujjú, hosszabb derekú), tornanadrág 
(térdig érő), tornacipő (gumitalpú tornacipő)  

 
1 

 testnevelés 

melegítő kinti órákhoz hűvös időben 1 testnevelés 

váltóruha 
váltócipő  

  váltócipő, ha valami miatt átöltözésre lenne szükség 
(terembe) lehet a nyári szandál is 

   

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

sakktábla       (ami belefér az iratpapucsba)                                                        1  
Kérjük, jelöljék az eszközökön, ruházatokon és sportfelszereléseken gyermekeik nevét, osztályát! 

 

 



 
1. b osztály eszközei 2022/2023. tanév 

  

Mit?      Milyet?  db/cs  Milyen órára?  

  
  

 
 füzet 

vonalas  1 üzenő  

A/5-ös, elsős vonalazású (száma: 14-32) 2 írás 

A/5-ös, négyzetrácsos (száma: 27-32)  2 matematika  

A/5-ös hangjegyfüzet 1 Ének 

A/4 –es sima          6 Bibl, olv, írás, mat, ang. kör 

 szám-és 
jelkártya 1. osztályosok számára (számos-rajzos) szétvágva kérjük!         1 

  matematika 
 csak matematika  
eszközöknek 
(füzetek kivételével) 

számolópálcika  összegumizva               2 

számolókorong  piros-kék, papír  2  

logikai készlet   műanyag     1  

dobókocka 
 

4 

tároló doboz  műanyag, átlátszó doboz tetővel, kb.20x10 cm (PL. IKEA)  1  

  

ceruza  

  

postairon: piros-kék egyben – vastag!!  4   

Zöld, piros, kék színes ceruza 2-2-2 

színes - 12 színű  1    

grafit f-es!! 5    

radír  puha  2    

hegyező  2 féle lyukméretű, tartályos (zárt) 1 
 

vízfesték   12 színű (élénk színekkel), vizes tálka, ecsettörlő rongy    1/1      
 

 

 

 

 rajz, technika és  
más tanórák 

zsírkréta   12 színű  1  

ecset   10-es/6-os méretű     1/1  

rajztábla  A/4-es méretű, fa, négy sarkán csíptethető  1  

ragasztó  stiftes (EGYÉB JÓ MINŐSÉGŰ), nagyobb méretű + cellux    5+2 

  
  

papír  

  

  
  

színes kartonlapok  A/4-es  (Aldi vagy Lidl 25 színű 50db-os 
füzetként lefűzött) 

1cs 

  

krepp papír  1 

félfamentes rajzlap, lehetőleg fehér     100 

fénymásolópapír  1 CSOMAG    500 

írólap  a/5 5 

gyurma  egyszínű és színes 1 -1 

olló   jó minőségű! (bal kezeseknek balkezes ollót kérünk!) 2   

fonal  egy gombolyag, közepes vastagságú  1  technika és életvitel 

gumis mappa A/4-es méretű (rajzok gyűjtéséhez) 1 
 

mappa genotermes lefűző mappa 3  

tároló doboz kb. 20x30 cm, műanyag, átlátszó, tetővel (pl. IKEA) névvel 
ellátva 

 
1 

saját felszerelés 
tárolásához (rajz, techn.) 

testnevelés 
felszerelés 

póló (fehér, rövid ujjú, hosszabb derekú), tornanadrág (térdig 
érő), tornacipő (gumitalpú tornacipő)  

 
1 

 testnevelés 

melegítő kinti órákhoz hűvös időben 1 testnevelés 

váltóruha   váltócipő, ha valami miatt átöltözésre lenne szükség 
 

  

ünnepi öltözet  sötét cipő, sötét alj vagy hosszú szövetnadrág, fehér ing vagy blúz  iskolai ünnepségre 
KÉRJÜK, JELÖLJÉK AZ ESZKÖZÖKÖN, RUHÁZATOKON ÉS SPORTFELSZERELÉSEKEN GYERMEKEIK NEVÉT (MONOGRAMJÁT), OSZTÁLYÁT! 

 

 

 

 

 



1.D NYELVI 1.D  OSZTÁLY ESZKÖZEI 2022/2023. TANÉV 
  

MIT?      MILYET?  DB/CS  MILYEN ÓRÁRA?  

  

  
 

 FÜZET 

A/5-ÖS, KEMÉNY FEDELŰ, NEM SPIRÁL  1 ÜZENŐ  

A/5-ÖS, ELSŐS VONALAZÁSÚ (SZÁMA: 14-32) 2 ÍRÁS 

A/5-ÖS, NÉGYZETRÁCSOS (SZÁMA: 27-32)  2 MATEMATIKA  

A/5-ÖS HANGJEGYFÜZET 1 ÉNEK 

A/4 –ES SIMA (CSAK A GYERMEKETEK NEVÉT, OSZTÁLYÁT ÍRJÁTOK RÁ!)         6 BIBL, OLV, ÍRÁS, MAT, ANG. 

 SZÁM-ÉS JELKÁRTYA 1. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA (SZÁMOS-RAJZOS) SZÉTVÁGVA KÉRJÜK!         1    
 
 
 
 
        MATEMATIKA 

 

SZÁMOLÓPÁLCIKA  ÖSSZEGUMIZVA               2 

SZÁMOLÓKORONG  PIROS-KÉK, PAPÍR  2  

LOGIKAI KÉSZLET   MŰANYAG     1  

SZÍNESRÚD KÉSZLET  4 ÉVIG FOGJUK HASZNÁLNI  1 

JÁTÉKÓRA MŰANYAG 1 

DOBÓKOCKA 
 

4 

APRÓ TÁRGYAK PL. GOMB, KAVICS SZÁMLÁLÁSHOZ 20-20 DB 

ZSEBTÜKÖR EGYENES SZÉLŰ, KERET NÉLKÜLI 1 

VONALZÓ EGYENES, KICSI, KB 15 CM-ES 1 

ÖNTAPADÓ CÍMKE POST-IT, KB 40X50 CM-ES 2 CS. 

TÁROLÓ DOBOZ  MŰANYAG, ÁTLÁTSZÓ DOBOZ TETŐVEL, KB.20X10 CM (PL. IKEA)  1  

  

CERUZA  

  

POSTAIRON: PIROS-KÉK EGYBEN – VASTAG!!  2   

ZÖLD, PIROS, KÉK SZÍNES CERUZA 2-2-2 

SZÍNES - 12 SZÍNŰ  1    

GRAFIT HB VASTAG, HÁROMSZÖG ALAKÚ 3    

RADÍR  PUHA  1    

HEGYEZŐ  2 FÉLE LYUKMÉRETŰ, TARTÁLYOS (ZÁRT) 1 
 

FILCTOLL 12 SZÍNŰ 1  

 

 

 

 

 RAJZ, TECHNIKA ÉS  
MÁS TANÓRÁK 

TŰFILC FEKETE 1 

VÍZFESTÉK   12 SZÍNŰ (ÉLÉNK SZÍNEKKEL), VIZES TÁLKA, ECSETTÖRLŐ RONGY    1/1     

ZSÍRKRÉTA   12 SZÍNŰ  1  

ECSET   10-ES/6-OS MÉRETŰ     1/1  

FESTŐPÓLÓ   EGY NAGYMÉRETŰ RÉGI PÓLÓ MUNKARUHÁNAK      1 

RAGASZTÓ  STIFTES ( JÓ MINŐSÉGŰ), NAGYOBB MÉRETŰ + CELLUX    2+2 

  

  

PAPÍR  

  

  

  

SZÍNES KARTONLAPOK  A/4-ES  (ALDI/LIDL 25 SZÍNŰ 50DB-OS FÜZETKÉNT LEFŰZÖTT) 1CS 

SZÍNESPAPÍR A/4 ÉS NÉGYZET ALAKÚ ORIGAMI SZÍNES PAPÍR 1-1 CS 

KREPP PAPÍR  1 

FÉLFAMENTES RAJZLAP, LEHETŐLEG FEHÉR     50 

FÉNYMÁSOLÓPAPÍR  1 CSOMAG    500 

ÍRÓLAP  A/5 2 

GYURMA  EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES 1 -1 

OLLÓ   JÓ MINŐSÉGŰ! (BAL KEZESEKNEK BALKEZES OLLÓT KÉRÜNK!) 1   

FONAL  EGY GOMBOLYAG, KÖZEPES VASTAGSÁGÚ  1  TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

IRATPAPUCS KEMÉNYEBB FALÚ, TARTÓSABB 2   

GUMIS MAPPA A/4-ES MÉRETŰ (RAJZOK ÉS FELMÉRŐLAPOK GYŰJTÉSÉHEZ) 2 
 

TÁROLÓ DOBOZ KB. 20X30 CM, MŰANYAG, ÁTLÁTSZÓ, TETŐVEL (PL. IKEA) NÉVVEL ELLÁTVA 1 
 

TISZTASÁGI CSOMAG PAPÍRTÖRLŐ, PAPÍRZSEBKENDŐ, SZALVÉTA, (HAVONTA 1 CS) FOLYÉKONYSZAPPAN (1 

PUMPÁS), UZSONNÁS DOBOZ, KULACS 
  

TESTNEVELÉS 

FELSZERELÉS 

PÓLÓ (FEHÉR, NEM MINTÁS), RÖVID UJJÚ, HOSSZABB DEREKÚ), TORNANADRÁG (TÉRDIG 

ÉRŐ KÉK VAGY FEKETE), TORNAZOKNI (FEHÉR), TORNACIPŐ (GUMITALPÚ TORNACIPŐ 

VAGY SPORTCIPŐ)  

 

1 

 TESTNEVELÉS 

MELEGÍTŐ KINTI ÓRÁKHOZ HŰVÖS IDŐBEN 1 TESTNEVELÉS 

VÁLTÓRUHA   VÁLTÓCIPŐ, HA VALAMI MIATT ÁTÖLTÖZÉSRE LENNE SZÜKSÉG 
 

  

ÜNNEPI ÖLTÖZET  SÖTÉT CIPŐ, SÖTÉT ALJ VAGY HOSSZÚ SZÖVETNADRÁG, FEHÉR ING VAGY BLÚZ  ISKOLAI ÜNNEPSÉGRE 

KÉRJÜK, JELÖLJÉK AZ ESZKÖZÖKÖN, RUHÁZATOKON ÉS SPORTFELSZERELÉSEKEN GYERMEKEIK NEVÉT (MONOGRAMJÁT), OSZTÁLYÁT! 
 

 



 

KÉRJÜK, JELÖLJÉK AZ ESZKÖZÖKÖN, RUHÁZATOKON ÉS SPORTFELSZERELÉSEKEN GYERMEKEIK NEVÉT (MONOGRAMJÁT), OSZTÁLYÁT! 
 

 

 

2. a,b,d 2. osztály eszközei 2022/23 Újszász utca    

Mit?  Milyet?  db Milyen órára?  

füzet  

A/5-ös, másodikos vonalazású (száma:16-32)  4 1 üzenő, 2 írás, 1 nyelvt., 

A/5-ös, négyzetrácsos (száma: 27-32)  2 matematika  

A/5-ös, mesefüzet (1. oldal sima, 2. oldal vonalas) 2  olvasás 

A/4-es vonalas 1 angol 

A/4-es sima 1  matek 

A/5-ös hangjegyfüzet (kottafüzet) (jó a tavalyi) 1 ének 

mérőszalag, óra  papír, cm-es beosztású  2  
 
 
matematika  
  

vonalzó  egyenes (tolltartóba beférő+30 cm-es)      1+1 

korong  dobozos számolókorong (mint a tavalyi) 3 

dobókocka    3 

zsebtükör  egyenes szélű, keret nélküli (tavalyi)  1 

játékpénz  1-100 Ft-ig, ne legyen nagyobb címlet! 1 cs. 

színesrúdkészlet tavalyi  

logikai készlet  tavalyi  1 

tárolódoboz  matematikához (átlátszó műanyag, fedeles) 1 

ceruza  
12 színű színes ceruza 1   

grafit F-s 5   

radír+hegyező  puha / zárt  3+1   

gyurma  egyszínű  1  
 
 
 

 rajz, technika  
 
  
 
 

ecset 14,16-os 1+1 

vízfesték/tempera  12 színű / 6 színű  1+1 

filctoll  6 db-os +fekete filc 1 cs.+2 

stiftes ragasztó jó minőségű 6db 

olló  1 tolltartóban elférő +1 normál papírvágó 2 

fonal  tavalyi jó 1 

 technika doboz a rajz-technika felszerelés tárolására (átlátszó, fedeles) 1 

papír  
 

A/4-es rajzlap/famentes (180 g) fehér 50 db 

színes kartonlapok  A/4-es  (Aldi vagy Lidl 25 színű 50db-
os füzetként lefűzött) 

1 cs 

2B-s ceruza 2 db 

krepp-papír 1 

A/4-es színes fénymásoló papír  1cs   

1 csomag/ 500 db, fénymásoló fehér papír 1  

írólap 5 cs  

mappa A/4-es méretű lefűzős 1 napi/heti terveknek 

mappa A/4-es méretű ( jó a tavalyi) 1 rajzoknak 

 Biblia  tavalyi 1  

póló+tornanadrág  fehér, rövid ujjú, hosszabb derekú + térdig érő  1  
testnevelés  
  

melegítő  kinti órákhoz hűvös időben  1 

tornacipő  gumitalpú tornacipő, vagy sportcipő  1 

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

 
iskolai ünnepségre  

Kötelező olvasmány: Fésűs Éva: Csupafül 22 meséje 

Az órákon fogjuk feldolgozni, kérjük, ne olvassák el előre. 

A tavalyról megmaradt jó állapotú eszközök felhasználhatók a 2. osztályban is.  



 

KÉRJÜK, JELÖLJÉK AZ ESZKÖZÖKÖN, RUHÁZATOKON ÉS SPORTFELSZERELÉSEKEN GYERMEKEIK NEVÉT (MONOGRAMJÁT), OSZTÁLYÁT! 

 

 

 

3.a Hollós Dalma 3. évfolyam eszközei 2022/2023, Újszász utca   

Mit? Milyet? db Milyen 
órára? füzet A/5-ös harmadikos vonalazású (12-32) 6 1 üzenő, 1 

olvasás, 2 
nyelvtan, 1 
bibliaismeret, 
1 fogalmazás 

A/5-ös négyzetrácsos (27-32) 2 matematika 

A/4-es sima (80-32) 1 matematika 

A/4-es vonalas (31-32) – nem spirál! 3 angol, 
környezet, 
olvasónapló 

A/5-ös hangjegyfüzet (36-16) 1 ének-zene 

Leckefüzet - heti beosztású 1  

vonalzó derékszögű + egyenes (1 db tolltartóba beférő és 1 db 30 cm-es)   1+2  
 
 
 
 

matematika 

zsebtükör egyenes szélű, keret nélküli tükör (tavalyi) 1 

dobókocka   3 

játékpénz 1-200 Ft  1 
cs. 

logikai készlet tavalyi     1 

tárolódoboz műanyag doboz vagy kisebb cipősdoboz, külön csak a matematikához 1 

ceruza 12 színű + kék, zöld, piros (tolltartóban) 1+2-2 
 

grafit HB-s jó minőségű 5  

radír puha   2  

hegyező zárt 1  

vízfesték+tempera 12 színű+6 színű 1+1  

 

 

 

 

 

rajz, 
technika 

 

zsírkréta 12 színű 1 

ecset 10-es/6-os méretű 1+1 

ecsetestál+ törlőrongy 
 

1+1 

viaszos vászon terítő tavalyi 1 

ragasztó stiftes, jó minőségű, nagyobb méretű + Technokol + cellux 3+1+2 

gyurma natúr 1 cs. 

olló  1 
papír színes origami, A/4-es 1 cs. 

színes origami, négyzet alakú 1 cs. 
cs. félfamentes rajzlap 50 

műszaki rajzlap 20 

fénymásolópapír 1 cs. 
írólap 2 cs. 

nagyobb (cipős)doboz 
vagy nem túl nagy 
műanyag doboz 

a rajz-technika felszerelés tárolására alkalmas méretű (a 
rajzlapnak nem kell beleférnie) 

1 
póló+ tornanadrág póló: fehér, rövid ujjú, hosszabb derekú, nadrág: térdig érő 1+1  

testnevelés melegítő kinti órákhoz hűvös időben 1 

tornacipő gumitalpú 1 

váltócipő  1  

Biblia  1 bibliaismeret 

tisztasági csomag papírtörlő, papírzsebkendő, szalvéta, (havonta 1-1 cs) 

folyékonyszappan (1 pumpás), uzsonnás doboz (1 db) 

 
tízórai, ebéd, 
uzsonna 

Kötelező olvasmány: Janikovszky Éva: Égigérő fű (Közösen olvassuk majd el.) 

Nyelvtan órához szeretnénk kérni egy 2. osztályos vonalazású füzetet a kezdeti időkre. Erre a célra megfelel az 
előző évről félig-meddig használt füzet is, illetve a felhasználatlan, megmaradt tavalyról. 



 

3.b Tarlukácsné Nagy 
Gizella 

3. évfolyam eszközei 2022/2023, Újszász utca 

  

Mit? Milyet? Db. Milyen órára? 

füzet A/5-ös harmadikos vonalazású (12-32) 6 1 üzenő, 1 olv., 2 
nyelvt., 1 fogalmazás, 
1 bibliaismeret 

A/5-ös négyzetrácsos (27-32) 2 matematika 

A/4-es sima (80-32) 2 matematika, angol 

A/5-ös szótárfüzet (31-32) 1 angol 

A/5-ös hangjegyfüzet (36-16) 1 ének-zene 

leckefüzet (heti beosztású) 1 
 

vonalzó derékszögű + egyenes (tolltartóba beférő és 30 cm-es) 1+2 

matematika 

zsebtükör+dobókocka egyenes szélű, keret nélküli tükör 1+3 

játékpénz 1-200 ft 1 cs. 

dobókocka  6db 

tárolódoboz műanyagdoboz, nem cipős, külön csak a matematikához 1 

 
ceruza 

12 színű + kék, zöld, piros (tolltartóban) 1+2-2 
 

grafit HB-s jó minőségű 5 
 

radír+hegyező puha/zárt 2+1 
 

vízfesték+tempera 12 színű+6 színű 1+1  

 

 

 

 

 

 

 

rajz, technika 

 

zsírkréta 12 színű 1 

ecset 10-es/6-os méretű 1+1 

ecsetestál, törlőrongy 
 

1 

rajztábla 50 cm x 70 cm 1 

ragasztó stiftes, nagyobb méretű  3 

papír színes origami, A/4-es 1 cs. 

színes origami, négyzet alakú 1 cs. 

félfamentes rajzlap 100 

műszaki rajzlap 20 

fénymásolópapír 1 cs. 

A/2-es színes karton (bármilyen színű) 5 

A/3-as rajzlap 10 

műanyagdoboz: a rajz-technika felszerelés tárolására alkalmas méretű (a 
rajzlapnak nem kell beleférnie) 

1 

póló+ tornanadrág fehér, rövid ujjú, hosszabb derekú+ térdig érő 1  

testnevelés 

 
melegítő kinti órákhoz hűvös időben 1 

tornacipő 
 

1 

váltócipő 
 

1 
 

Biblia 
 

1 bibliaismeret 

tisztasági csomag papírtörlő , papírzsebkendő, szalvéta, (havonta 1-1 cs.) 

folyékony szappan (1 pumpás), uzsonnás doboz (1 db) 

 
tízórai, ebéd, uzsonna, 

  Kötelező olvasmány:  Janikovszky Éva: Égigérő fű (Közösen olvassuk majd el.) 

KÉRJÜK, JELÖLJÉK AZ ESZKÖZÖKÖN, RUHÁZATOKON ÉS SPORTFELSZERELÉSEKEN GYERMEKEIK NEVÉT (MONOGRAMJÁT), OSZTÁLYÁT! 



 

KÉRJÜK, JELÖLJÉK AZ ESZKÖZÖKÖN, RUHÁZATOKON ÉS SPORTFELSZERELÉSEKEN GYERMEKEIK NEVÉT (MONOGRAMJÁT), OSZTÁLYÁT! 

 

3. d Balogh Krisztina 3. évfolyam eszközei 2022/2023, Újszász utca   

Mit? Milyet? db Milyen órára? 

füzet A/5-ös harmadikos vonalazású (12-32) 8 olv., nyelvt., fog., 
biblia nyelvtan, 1 
bibliaismeret, 1 
fogalmazás 

A/5-ös négyzetrácsos (27-32) 2 matematika 

A/5-ös sima 1 matematika 

A/4-es vonalas (31-32) – nem spirál! 4 angol (2),körny., 
olvasónapló  

A/5-ös szótárfüzet 1 angol 
A/5-ös hangjegyfüzet (36-16) 1 ének-zene 

Leckefüzet - heti beosztású 1 üzenetek, házi f. 

vonalzó derékszögű + egyenes (1 db tolltartóba beférő és 1 db 30 cm-es) 1+2  
 
 
 
 
matematika 

óra műanyag 1 

hőmérő  1 

mérőszalag papír, cm-es beosztású 1 

vonalzó derékszögű, egyenes, hosszú és a tolltartóba beférő 3 

dobókocka  2 

játékpénz 100 – 1000 Ft-ig 1 cs. 

tárolódoboz műanyag átlátszó doboz névvel (lehet a tavalyi is) 1 

ceruza 12 színű + kék, zöld, piros (tolltartóban) + postairon 2-2/1 
 

grafit HB-s jó minőségű, lehet rotring is 5  
radír, hegyező, olló puha, jó minőségű/zárt/vág is! 2/1/2  

vízfesték, tempera 12 színű 1  

 

 

 

 

 

rajz, technika 
 

zsírkréta, filctoll 

ecset 6-os, 8-as, 12-es 1-1 

ecsetestál, 
törlőrongy 

 
1+1 

ragasztó stiftes, jó minőségű, nagyobb méretű + cellux 5+3 

gyurma natúr, világos 1 cs. 

hurkapálca  20db 

tű, cérna  3-3 

fonal gombolyag  

papír színes origami, A/4-es és négyzet alakú 1 cs. 

félfamentes rajzlap 50 

műszaki rajzlap    20 

A/2-es színes karton 5 

A/3-as rajzlap 10 

fénymásolópapír 1 cs. 

póló+ tornanadrág póló: fehér, rövid ujjú, hosszabb derekú, nadrág: térdig érő 1+1  
testnevelés melegítő kinti órákhoz hűvös időben 1 

tornacipő gumitalpú 1 

ünnepi öltözet  sötét alj, fehér ing/blúz   

Biblia  1 bibliaismeret 

tisztasági csomag papírtörlő, papírzsebkendő, szalvéta, (havonta 1-1 cs) 

folyékonyszappan (1 pumpás), uzsonnás doboz (1 db) 

 
tízórai, ebéd, 
uzsonna 

Kötelező olvasmány: Janikovszky Éva: Égigérő fű (Közösen olvassuk majd el.) A tavalyról megmaradt jó állapotú 
eszközök felhasználhatóak 3. osztályban is. 
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4.a 4.a osztály eszközei 2022/2023, Újszász utca   

Mit? Milyet?  db. Milyen órára? 

füzet A/5-ös, negyedikes vonalazású (száma:21-32) 5 1 olvasás, 2 nyelvtan, 1 
fogalmazás, 1 bibliaismeret, 

 

 1 környezetismeret 
A/5-ös, négyzetrácsos (száma: 27-32) 2 matematika 

A/4-es sima (tavalyi) 1 matematika 

A/4-es vonalas 2 angol, körny. 

A/5-ös hangjegyfüzet (száma: 36-16) 1 ének 

A/5-ös szótárfüzet 1 angol 

üzenőfüzet + leckefüzet 1+1  

mérőszalag papír, cm-beosztású (tavalyi is jó) 2 

matematika 

vonalzó derékszögű + egyenes (tolltartóba beférő és 30 cm-es) 1+2 

zsebtükör+dobókocka egyenes szélű, keret nélküli (tavalyi) 1+3 

körző  1 

tárolódoboz műanyag vagy karton doboz, külön csak a 
matematikához 

1 

 
ceruza 

12 színű + kék, zöld, piros (tolltartóban) 1+2-2  

grafit HB-s 5  

 golyóstoll (kék színű) Jó minőségű, nem radírozós! 1  

radír+hegyező puha/zárt 2+1  

vízfesték+tempera 12 színű+6 színű (lehet többszínű is) 1+1  

 

 

 

 

 

rajz, technika 
 

 

 

 

fénymásolt feladatlapok, 

dolgozatok tárolására 

tantárgyanként -  

előre elkészítve, mappánként 

20 db lefűzve 

 

 

 

 

 

 

filctoll 6 db-os normal (lehet több is) 1 cs. 

zsírkréta 12 színű 1 

ecset 10-es, 6-os, 4-es méretű 1+1+1 

ecsetestál, törlőrongy pl. rámásdoboz 1 

 gyurma egyszínű 1 cs. 

ragasztó stiftes + tubusos + cellux  3+1+3 

papír színes origami, A/4-es 1 cs. 

színes origami, négyzet alakú 1 cs. 

félfamentes rajzlap 50 

műszaki rajzlap 20 

A3-es színes karton  3 

A/4-es fénymásoló papír 1 csom. 

műanyag mappa + 

genoterm tasak 

A/4-es, lefűzős – NEM KAPCSOS! –  gyűjtő,  

a hozzá tartozó neylon tasakkal  

5 

100 db 

olló jó minőségű 1 

tárolódoboz műanyag vagy karton doboz a rajz-technika 
felszerelés tárolására (a rajzlapnak nem kell 
beleférnie) 

 

1 

póló+ tornanadrág fehér, rövid ujjú, hosszabb derekú póló+ térdig érő 

nadrág 

1  

testnevelés 

 melegítő kinti órákhoz hűvös időben 1 

tornacipő gumitalpú 1 

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

gumis mappa A/4-es méretű rajzok gyűjtéséhez 1  

Biblia  1 bibliaismeret 

tisztasági csomag szalvéta, papírzsebkendő, papírtörlő, uzsis zacskó 1-1cs. negyedévente beküldeni 

Kötelező olvasmány: Csukás István: Keménykalap és krumpliorr (Az órákon fogják feldolgozni, nem szükséges 

előre elolvasni.)  



 

* Az előző tanévből maradt, jó állapotú eszköz idén is használható.  

KÉRJÜK, JELÖLJÉK AZ ESZKÖZÖKÖN, RUHÁZATOKON ÉS SPORTFELSZERELÉSEKEN GYERMEKEIK NEVÉT (MONOGRAMJÁT), OSZTÁLYÁT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.b Gál-Szabó Edina 4. évfolyam eszközei 2022/2023, Újszász utca  
 

Mit? Milyet? Db. Milyen órára? 

füzetek 

 

 

A/5-ös negyedikes vonalazású (21-32) 8 

2 olvasás, 1 nyelvtan,  
1 fogalmazás,  
1 bibliaismeret,  
1 angol, 1 másolás,  
1 üzenő 

 
A/5-ös négyzetrácsos (27-32) 3 matematika 

A/5-ös szótárfüzet (31-32) 1 angol 
A/5-ös hangjegyfüzet (36-16) 1 ének-zene 

leckefüzet (heti beosztású) 1  

vonalzó* derékszögű + egyenes (tolltartóba beférő és 30 cm-es) 1+2 

matematika zsebtükör+dobókoc
ka* 

egyenes szélű, keret nélküli tükör  1+3 

színesrúdkészlet*  1 cs. 

tárolódoboz* műanyagdoboz, nem cipős, külön csak a matematikához 1 

 
ceruza 

12 színű + kék, zöld, piros (tolltartóban) 1+2  

grafit HB-s jó minőségű 5  

radír,hegyező, olló 
 

1+1+1  

golyóstoll kék, piros 1+1  

vízfesték+tempera* 12 színű + 6 színű 1+1  

 

 

 

 

 

 

 

 

rajz, technika 
 

ecset, ecsetestál, 
törlőrongy* 

10-es/6-os méretű 
1+1 

ragasztó stiftes, nagyobb méretű  2 

 papír 
fénymásolópapír 2 cs. 
A/3 kartonok  (színes és fehér) 5+5 

 
 műanyagdoboz* 

a rajz-technika felszerelés tárolására alkalmas méretű (a 
rajzlapnak nem kell beleférnie) 

1 

póló+ tornanadrág 
+ tornacipő 

fehér, rövid ujjú, hosszabb derekú póló + térdig érő nadrág 
1 

 

testnevelés 

 melegítő kinti órákhoz hűvös időben 1 

váltócipő 
 

1  

Biblia*  1 bibliaismeret 

tisztasági csomag 
papírtörlő, papírzsebkendő, szalvéta, (havonta 1 cs) 
folyékonyszappan (1 pumpás), uzsonnás doboz, bögre, tányér 

 
tízórai, ebéd, uzsonna, 

Kötelező olvasmány: Csukás István: Nyár a szigeten ( Közösen olvassuk majd el.)                                   
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4.d (nyelvi) 4. évfolyam eszközei 2022/2023., Újszász utca   

Mit? Milyet?    db Milyen órára? 

füzet A/5-ös, negyedikes vonalazású (száma:21-32) 4 1 olv., 1 nyelvt., 1 fogalm., 
1 bibliaismeret 

A/5-ös, négyzetrácsos (száma: 27-32) 2 matematika 

A/5-ös sima (a tavalyi megfelelő) 1 matematika 

A/4-es vonalas (környezetre a tavalyi is megfelelő) 4 angol, angol körny., körny., 
olvasónapló 

A/5-ös hangjegyfüzet (száma: 36-16) 1 ének 

leckefüzet 1  

üzenőfüzet   1  

logikai készlet (tavalyi megfelelő) 1 

matematika 
vonalzó derékszögű + egyenes (tolltartóba beférő és 30 cm-es) 1+2 

zsebtükör egyenes szélű, keret nélküli (tavalyi)  1 

körző jó minőségű   1 

 
ceruza 

12 színű + kék, zöld, piros (1-1 darab a tolltartóban) 1  

Rotring + grafit: HB-s, 2B-s, 4B-s (a B-s ceruzákból 1-1db) 1+5  

radír+hegyező puha/zárt 2+1  

vízfesték 12 színű (jó minőségű, pl. Lidl)  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

rajz, technika 
 

filctoll 12 db-os normál   1 cs. 

pasztellkréta  6 vagy 12 színű 1 

ecset 14-es és 16-os méretű (a tavalyi 10-es és 6-os méretű is!)   1+1 

ecsetestál, törlőrongy pl. rámásdoboz 1 

 tűfilc fekete  2 

ragasztó stiftes + tubusos + cellux  3+1+2 

papír színes origami, A/4-es   1 cs. 

A/3-as famentes rajzlap 10 db 

A/4-es félfamentes rajzlap (fehér) 20 db 

A/4-es műszaki rajzlap 20 db 

fénymásoló papír (80g/m2) 1 cs. 

A2-es színes karton  2 

írólap 5 

  fonal egy gombolyag, közepes vastagságú 1 

 gumis mappa A/4-es méretű (rajzok és dolgozatok gyűjtéséhez) 2 

olló  1 

 cipősdoboz vagy nem 

túl nagy műanyag doboz 

a rajz-technika felszerelés tárolására alkalmas méretű 
(a rajzlapnak nem kell beleférnie) 

 

1 

póló+ tornanadrág fehér, rövid ujjú, hosszabb derekú póló+ térdig érő nadrág 

(nem leggings) 

1  

testnevelés 

 melegítő kinti órákhoz hűvös időben 1 

tornacipő gumitalpú 1 

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

Biblia Károli Gáspár fordítása 1 bibliaismeret 

Kötelező olvasmány: Eric Knight: Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor (más fordítások eltérhetnek, és nehéz az 

órán követni). (Az órákon fogják feldolgozni, nem szükséges előre elolvasni.) 

A színes kartont (több színű, kisméretű) és a temperát (nagy kiszerelésben) év közben szerezzük be az osztálynak, 

melynek költségét utólag kérjük be. 


