
 

TANSZERLISTA 1. osztály 

(2019/2020)  

                            

Kedves Szülők! 

 

Szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek abban, hogy első osztályba készülő gyermeküknek a 

legmegfelelőbb taneszközöket szerezhessék be. E listával szeretnénk megkönnyíteni az 

iskolakezdésre való felkészülést. 

 

Tolltartóban: 

 3 db HB-s grafitceruza 

 1 db B-s ceruza 

 2 db kék-piros vastag postairon 

 színes ceruzák (12 színű) 

 a javításhoz + 2 db zöld színű ceruza 

 fehér radír 

 15 cm-es vonalzó 
 

Üzenő füzet 

 14-32 számú, 1. osztályos vonalas füzet (az első oldalára kérjük beragasztani a mellékelt 
adatlapot kitöltve) 

 

Matematika 

 2 db 27-32 számú négyzetrácsos füzet 
 

A következő eszközöket kérjük minél kisebb fedeles dobozba tenni (be kell férnie a padba):   

 szám- és jelkártyák 0-20-ig kivágva, összegumizva 

 2 doboz kék-piros számolókorong  

 1 csomag színes műanyag számolópálcika (összegumizva) 

 2 db dobókocka 

 1 db műanyag óra 

 2 lyukú, tartályos hegyező 
 

 

Írás-olvasás: 

 4 db 14-32 számú, 1. osztályos vonalas füzet 



 4 csomag írólap 

 20 db boríték 

 2 db gumis dosszié (egyik lapoknak, rajzoknak, kész munkáknak, a másik a betűtartónak, 
betűknek) 

 Betűtartó, betűsín (nagy alakú műanyag, összehajtható, 3cm-es betűkhöz) 

 A betűkészletet a tankönyvcsomag tartalmazza 

 1 db A/4-es vonalas spirálfüzet (a lehető legolcsóbb) 

 1 doboz gemkapocs 

 Ablak – Zsiráf (Könyvtárból is kölcsönözhető) 

 Gőgös Gúnár Gedeon (Könyvtárból is kölcsönözhető) 
 

Környezetismeret: 

 1 db 14-32 számú, 1. osztályos vonalas füzet 
 

Etika / Hittan 

 1 db 14-32 számú, 1. osztályos vonalas füzet 
 

 

Angol / Német: 

 1 db 14-32 számú, 1. osztályos vonalas füzet, szótár füzet (31-32 számú) 

Informatika: 

 1 db 14-32 számú, 1. osztályos vonalas füzet 

Ének: 

 1 db kis méretű kottafüzet 
 

Testnevelés: 

Tornazsákban: 

 lányoknak: sötét (sötétkék/fekete) tornadressz (lehet helyette: sötét kisnadrág, fehér póló is) 

 fiúknak: sötét tornanadrág, fehér póló 

 fehér zokni 

 tornacipő 

 tréningruha (hűvös időben, udvari testneveléshez) 
 

Technika-rajz: 

 A/4-es rajztábla 

 40 db famentes A/4-es rajzlap 

 1 csomag 20x20-as méretű Origami papír 

 1 db 50x70 cm-es színes fotókarton (bármilyen színű) 

 1 db krepp papír (bármilyen színű) 



 10 db hurkapálca 

 1 tekercs papír kéztörlő 
 

Az alábbi eszközöket kérjük minél kisebb fedeles dobozba tenni: 

 12 színű vízfesték 

 6 színű tempera (kisméretű, mert a nyitott tubus gyorsan beszárad) 

 12 színű zsírkréta 

 3 db különböző vastagságú ecset (vékony (6-os), közepes(8-as), vastag(10vagy 12-es)) 

 ecsettál (megfelel a nagyméretű margarinos doboz is) 

 törlőruha vagy szivacs 

 1db jó minőségű gyermek olló 

 1db nagy stiftes ragasztó 

 1 db cseppmentes Sulifix 

 1 db cellux ragasztó tépővel 

 1 csomag gyurma 
 

Egyéb: 

 1 db kéztörlő akasztóval, névvel ellátva 

 1 db folyékony szappan 

 1 csomag 100-as papír zsebkendő 

 1 csomag szalvéta 

 1 tekercs WC papír 

 1 kicsi műanyag ivópohár  

 váltócipő (NE papucs, mert az balesetveszélyes!)  
 

Kérjük, hogy minden eszközt, ruhadarabot névvel vagy óvodai jellel szíveskedjenek ellátni! 

A könyveket, füzeteket csak átlátszó műanyag borítóba kössék, a címkén a gyermek nevét és 

osztályát tüntessék fel! Köszönjük! 

Ha bármilyen kérdés felmerül, a szülői értekezleten megbeszéljük, amely 2019. szeptember 2-án, 

hétfőn, 17 órakor kezdődik. Örömteli készülődést, kellemes nyarat kívánunk!               

                                                                                                  Zsuzsa néni és Barbi néni 

 

 

 

 

 

 



                                        2. a osztály tanszerlistája 

 

3 db matekfüzet 

papírcenti, műanyag óra és hőmérő, kétoldalú tükör, vonalzó 

tojásos doboz 100db gombbal 

13 db 2. osztályos vonalas füzet + tartalék (2 olvasás, 2 írás,    3 

nyelvtan, lecke, üzenő, angol, környezet, infó, etika ) 

1db szótárfüzet 

1db kottafüzet 

2 nagy ív színes kétoldalú karton 

2 cs. origami papír 

2 cs. négyzet alakú hajtogató lap 

2 cs. írólap 

60 db műszaki rajzlap 

felszerelt technika doboz (ecsetek, festő felszerelés, tempera, 

zsírkréta, vízfesték, olló, kétféle ragasztó) 

felszerelt tolltartó radírral 

tesi felszerelés 

tisztasági felszerelés(WC papír, szalvéta, papír zsebkendő,törölköző, 

műanyag pohár) 

váltócipő 

Ablak Zsiráf 

Bálint Ágnes: Mazsola (letölthető) 

Mosó Masa mosodája  

 



 

Tanszerlista 4.a 

(2019/2020) 

 

 

2 db A/4-es gumis mappa (tavalyi jó) 

1 db margós négyzethálós füzet ( 27-32) 

8 db 4. osztályos vonalazású füzet (21-32) - ebből 1 üzenő füzet (első oldalán személyes adatokkal)  

                                                                                1 környezetismeret, 1 angol, 1 olvasónapló 

                                                                                1 fogalmazás, 1 nyelvtan, 1 olvasás, 1 tollbamondás 

1 db szótárfüzet 

1 db leckefüzet 

3. osztályos (tavalyi) informatika és ének füzet 

A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó, 12. kiadás) 

 

 

Tolltartóban: 

    2 db HB-s grafit ceruza, az egyik lehet Rotring+ betét 

    2 db kéken, vékonyan író golyóstoll 

    radír (fehér, puha, ne maszatoljon) 

    színes ceruzák (2 zöld, 1 piros, 1 kék, 1 sárga, 1 narancssárga, 1 barna) 

    tartályos hegyező 

    15-20 cm-es vonalzó 

 

Dobozban: 

    körző  

    papír mérőszalag 

   1 db műanyag hőmérő 

   2 db dobókocka 

   szögletes, keret nélküli kis tükör 



   nagy stift ragasztórúd  

   Sulifix cseppmentes folyékony ragasztó (ajánlott) 

   jó minőségű olló  

   cellux ragasztó tépővel 

   12 db-os zsírkréta, vízfesték és színes ceruza 

   6 db-os tempera és filctoll 

   2 db fekete tűfilc 

   3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

   egymásba rakható festékes tálkák 

   vizes edény (erős falú, legalább 2 dl-es) 

   ecsettörlő kendő (nedvszívó) 

váltócipő 

vászonszalvéta tízóraihoz 

műanyag ivópohár 

kicsi kéztörlő akasztóval ellátva 

testnevelés felszerelés:  kék vagy fekete tornanadrág, fehér póló, tornacipő, fehér váltó zokni,                               

                                      hűvös idő esetére hosszú tréningruha, lányoknak hajgumi 

3 csomag írólap (20-50-es) 

30 db famentes rajzlap 

1 cs. Origami papír (15x15cm vagy 20x20 cm; sima vagy mintás is lehet) 

Színes fotókarton blokk (színes kartontömb)  

1 db 30 cm-es műanyag, egyenes vonalzó 

1 db derékszögű vonalzó 

 

A jó állapotban lévő harmadik osztályos felszerelések is megfelelnek, csak a hiányzókat kell pótolni! 

Hetesek: 

- 1 csomag wc papír 

- 1 szalvéta 

- 2 zsebkendő 

- 1 folyékony szappan 

 



A jó állapotban lévő harmadik osztályos felszerelések is megfelelnek, csak a hiányzókat kell pótolni. 

 

Kérjük a fentieket névvel ellátva az első két tanítási napon behozni az aláírt bizonyítvánnyal együtt! 

Minden könyvet, füzetet legyenek szívesek becsomagolni és felcímkézni! 

Kötelező olvasmány lesz a tanév során: 

Fekete István: Vuk 

Nyári olvasmány: 

Olvasd el Erich Kästner: A két Lotti vagy Erich Kastner: Emil és a detektívek című könyvét! 

 Készíts róla olvasónaplót egy 4. osztályos vonalazású füzetbe (szereplők és helyszínek kigyűjtése, a 

szereplők jellemzése, az események rövid leírása, feladatok készítése a többieknek, rajz)! 

Az olvasónaplót szeptember 20-ig kérem leadni! 

 

A 3. osztályos munkafüzetek ki nem töltött feladatait is megoldhatod, hogy ne felejtsd el a tanultakat 

! 

Ajánlott olvasmányok  nyárra: 

Fekete István: Tüskevár 

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő 

Nógrádi Gábor: Segítség, ember! , Petepite, Az anyu én vagyok 

Vagy bármi, csak olvass!!! 

 

Tanévnyitó: 2018. szept. 2. 800 

Ebédfizetés: 2018.  aug. 12. 700   - 1500  és aug. 13. 700 - 1400   Pótbefizetés: aug. 14. 7-13 óráig 

 

                                                                                                           Jó pihenést kívánok!:) 

 

                                                                                                                                    Adri néni 

Bp., 2019. 06. 20. 

 

 

 

 



Tanszerlista 4. b 

(2019/2020) 

 

 

3 db A/4-es gumis mappa (matek, magyar, német/angol) 

2 db margós négyzethálós füzet (27-32) 

8 db 4. osztályos vonalazású füzet (21-32) - ebből 1 üzenő füzet  

                                                                                1 környezetismeret, 1 angol/német, 1 olvasónapló 

                                                                                1 fogalmazás, 1 nyelvtan, 1 olvasás, 1 tollbamondás 

1 db szótárfüzet (tavalyi jó) 

1 db leckefüzet 

1 db kottafüzet 

 

Tolltartóban: 

    2 db HB-s grafit ceruza, az egyik lehet Rotring+ betét 

    2 db kéken, vékonyan író golyóstoll 

    radír (fehér, puha, ne maszatoljon) 

    színes ceruzák (2 zöld, 1 piros, 1 kék, 1 sárga, 1 narancssárga, 1 barna) 

    tartályos hegyező 

    15-20 cm-es vonalzó 

 

Dobozban: 

    körző  

    papír mérőszalag 

   1 db műanyag hőmérő 

   2 db dobókocka 

   szögletes, keret nélküli kis tükör 

   nagy stift ragasztórúd  

   Sulifix cseppmentes folyékony ragasztó (ajánlott) 

   jó minőségű olló  

   cellux ragasztó tépővel 



   12 db-os zsírkréta, vízfesték és színes ceruza 

   6 db-os tempera és filctoll 

   2 db fekete tűfilc 

   3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

   vizes edény (erős falú, legalább 2 dl-es) 

   ecsettörlő kendő (nedvszívó) 

váltócipő 

kicsi kéztörlő akasztóval ellátva 

testnevelés felszerelés:  kék vagy fekete tornanadrág, fehér póló, tornacipő, fehér váltó zokni,                               

                                      hűvös idő esetére hosszú tréningruha, lányoknak hajgumi 

3 csomag írólap (20-50-es) 

30 db famentes rajzlap 

20 db félfamentes rajzlap 

1 cs. Origami papír (15x15cm vagy 20x20 cm; sima vagy mintás is lehet) 

1 db színes fotókarton tömb (A3 vagy A4-es méretű) 

1 db 30 cm-es műanyag, egyenes vonalzó 

1 db derékszögű vonalzó 

A jó állapotban lévő harmadik osztályos felszerelések is megfelelnek, csak a hiányzókat kell pótolni 

 

Tisztasági csomag: 

- 1 csomag wc papír (4 tekercses) 

- 1 csomag szalvéta 

- 3 csomag zsebkendő (100 darabos) 

- 1 folyékony szappan 

Kérem a fentieket névvel ellátva az első két tanítási napon behozni az aláírt bizonyítvánnyal együtt! 

Minden könyvet, füzetet legyenek szívesek becsomagolni és felcímkézni! 

 

Kötelező olvasmány lesz a tanév során (2. félév): 

Fekete István: Vuk 

Nyári olvasmány: 

Olvasd el Erich Kästner: A két Lotti vagy Erich Kästner: Emil és a detektívek című könyvét! 



Készíts róla olvasónaplót egy 4. osztályos vonalazású füzetbe (szereplők, helyszínek, időpont kigyűjtése, az 

események rövid tanulói leírása saját szavakkal, 2 kérdés az osztálytársaknak a fejezettel kapcsolatban, 

rajz)! 

Például:  

Fejezetenként (új) címadás: 1. fejezet: ………. 

Szereplők: ………. 

Helyszín / helyszínek: ………… 

Időpont: …………… 

Történet: …………… 

Kérdések: ………….. 

Rajzkészítés a fejezethez 

(4.-es vonalazású kicsi füzetben 1 fejezet kb. 2 oldal rajzzal együtt) 

Az olvasónaplót szeptember 20-ig kérem leadni! 

      

Ajánlott olvasmányok a nyárra: 

Fekete István: Tüskevár 

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő 

Nógrádi Gábor: Segítség, ember! , Petepite, Az anyu én vagyo 

Tanévnyitó: 2019. szept. 2. 800 

Ebédfizetés: 2019. aug. 12. 700   - 1500  és aug. 13. 700 - 1400   Pótbefizetés: aug. 14. 7-13 óráig 

                                                                                                           Jó pihenést kívánok! 

                                                                                                                                    Erzsi néni 

Bp., 2019. 06. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANSZERLISTA 

5. évfolyam 

 

Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában: 

kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű 

vonalzó, ( ami belefér a tolltartóba) radír és 6-12 db-os színes készlet. 

Magyar nyelv és irodalom: 

2 db 81-32 vonalas füzet (nagy alakú, nem spirál) 

1 db 21-32 vonalas füzet (kis alakú, mint a 4. oszt.-os) 

Történelem: 

1 db 81-32 vonalas füzet 

1 db 21-32 vonalas füzet 

Angol nyelv: 

2 db 21-32 vonalas füzet 

1 db 31-32 szótár füzet 

Matematika: 

2 db 87-32 nagy alakú négyzetrácsos füzet (nem spirál, az egyik dolgozatoknak) 

1 db 80-32 nagy alakú sima füzet (nem spirál) 

1 db 27-32 kis alakú négyzetrácsos füzet, 

Vonalzó készlet (derékszögű, egyenlőszárú, egyenes), szögmérő, körző, 

Informatika: 

1 db 21-32 kis alakú vonalas füzet 

Természetismeret: 

1 db 81-32 nagy alakú vonalas füzet (nem spirál ) 

Földrajz atlasz 5-10.évf.(MozaikTk.Kiadó,vagy Cartographia Kiadó) 

Erkölcstan – Etika: 

 

1 db 21-32 vonalas füzet 

Hon- és Népismeret: 

1 db 21-32 vonalas füzet 

Technika: 



1 db 80-32 nagy alakú sima füzet sorvezetővel 

5 db rajzlap (A/4) 

Origami lapok 1 csomag (20 cm x 20 cm) 

ceruza, vonalzó 

Ének: 

1 db 86-32 hangjegyfüzet 

Rajz: 

A4-es mappa 

10 db A4-es műszaki rajzlap (minden órára) 

10 db A4-es félfamentes rajzlap (minden órára) 

2 db kihegyezett 2B jelű ceruza 

0,5 fekete filctoll 

12 színű színes ceruza 

2 db vonalzó (egyik derékszögű, másik egyenes) 

1 db rajzfüzet (bármilyen formájú) 

12 színű vízfesték készlet 

2 db körecset – egy vékony, egy vastag 

vizes edény, festő rongy, 1 db szivacs 

Testnevelés : 

fehér póló 

sötét sort  

tornacipő és fehér  zokni 

lányoknak hajgumi 

tréningruha (hideg időre) 

Lecke füzet 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Ajánlott olvasmány: Nógrádi Gábor: Pete Pite ; 

E.Kästner: A repülő osztály 

.................................................................................................................. 

 



5. b osztály részére kiegészítés  

 Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában: kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, 

zöld és piros színes ceruza, kisméretű vonalzó, ( ami belefér a tolltartóba) radír és 6-12 db-os színes 

készlet. 

 Magyar nyelv és irodalom: 2 db 81-32 vonalas füzet (nagy alakú, nem spirál) 1 db 21-32 vonalas füzet 

(kisalakú, mint a 4. oszt.-os) Történelem: 1 db 81-32 vonalas füzet 1 db 21-32 vonalas füzet Angol 

nyelv: 2 db 21-32 vonalas füzet 1 db 31-32 szótár füzet Matematika: 2 db 87-32 nagyalakú 

négyzetrácsos füzet (nem spirál, az egyik dolgozatoknak) 1 db 80-32 nagyalakú sima füzet (nem 

spirál) 1 db 27-32 kis alakú négyzetrácsos füzet, Vonalzó készlet (derékszögű, egyenlő szárú, 

egyenes), szögmérő, körző, Informatika: 1 db 21-32 kisalakú  vonalas füzet Természetismeret: 1 db 

81-32  vonalas nagyalakú füzet (nem spirál ). Földrajz atlasz 5-10. évf. ( Mozaik Tk. Kiadó vagy 

Cartographia Kiadó). Erkölcstan – Etika: 1 db 21-32 vonalas füzet Hon- és Népismeret: 1 db 21-32 

vonalas füzet Technika: 1 db 80-32 nagyalakú  sima füzet sorvezetővel 5 db rajzlap (A/4) Origami 

lapok 1 csomag (20 cm x 20 cm) ceruza, vonalzó Ének: 1 db 86-32 hangjegyfüzet Rajz: A4-es mappa 

10 db A4-es műszaki rajzlap (minden órára) 10 db A4-es félfamentes rajzlap (minden órára) 2 db 

kihegyezett 2B jelű ceruza 0,5 fekete filctoll 12 színű színes ceruza 2 db vonalzó (egyik derékszögű, 

másik egyenes) 1 db rajzfüzet (bármilyen formájú) 12 színű vízfesték készlet 2 db körecset – egy 

vékony, egy vastag vizes edény, festő rongy, 1 db szivacs Testnevelés : fehér póló, sötét sort ,  

tornacipő és fehér zokni,  lányoknak hajgumi, tréningruha ( hideg időre). Leckefüzet KÖTELEZŐ 

OLVASMÁNY: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Ajánlott olvasmány: Nógrádi Gábor: Pete Pite ; 

E.Kästner: A repülő osztály ....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANSZERLISTA 

6. évfolyam 

Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában. 

kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű vonalzó 

( ami belefér a tolltartóba), radír 

Magyar nyelv és irodalom: 

2 db 81-32 vonalas füzet 

1 db 21-32 vonalas füzet 

Történelem: 

1 db 81-32 vonalas füzet 

1 db 21-32 vonalas füzet 

Angol nyelv: 

2 db 21-32 vonalas füzet 

1 db 31-32 szótár füzet 

Matematika: 

1 db nagy formátumú négyzetrácsos füzet ( nem spirál ) 

1 db nagy formátumú sima füzet (nem spirál) 

vonalzókészlet, szögmérő, körző, ceruza , radír, toll , színes ceruza 

Informatika: 

1 db kis alakú füzet ( négyzetrácsos vagy vonalas ) jó a tavalyi 

Természetismeret: 

1 db nagy formátumú sima füzet A/4 ( nem spirál ) 

12 db színes ceruza 

Technika: 

1 db nagy formátumú sima füzet A/4, 

5db rajzlap (A/4) origami lapok 1 csomag (20 cm x 20 cm), ceruza, vonalzó, 

Ének: 

1 db 86-32 hangjegyfüzet 

Rajz: 

A4-es mappa 

10 db A4-es műszaki rajzlap ( minden órára ) 

10 db A4-es félfamentes rajzlap ( minden órára ) 

2 db kihegyezett 2B jelű ceruza 

0,5 fekete filctoll 

12 színű színes ceruza 

2 db vonalzó ( egyik derékszögű , másik egyenes ) 

1 db rajzfüzet ( bármilyen formájú ) 

12 színű vízfesték készlet 

2 db körecset – egy vékony, egy vastag 

vizes edény 

festő rongy 

1 db szivacs 

Testnevelés : 

fehér póló 



sötét sort , vagy dressz 

tornacipő, lányoknak hajgumi 

Kötelező olvasmány: 

Gárdonyi Géza: Egri Csillagok 

Év elején a szaktanárok a listát pontosíthatják, változtathatják! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


