
5-8. évfolyam – Füzetek, felszerelések 

 

Magyar: 

 Nyelvtan tankönyv + munkafüzet 

 Irodalom tankönyv 

 3 db vonalas (normál méretű) füzet 

 Kék toll, ceruza, javítótoll/ceruza (zöld színű), radír 

 Kicsi vonalzó 

 

Matematika: 

 Tankönyv, munkafüzet- ha van 

 Négyzethálós és sima füzet (A/4 vagy A/5 méret) 

 ceruza, toll, javítótoll/ceruza (piros, zöld) 

 Egyenes és háromszög vonalzó 

 Szögmérő és körző 

 8. évfolyam számára: olyan számológép, ami tud négyzetgyököt 

is vonni 

 

Informatika/ digitális kultúra: 

 Négyzetrácsos füzet (előző évi jó) 

 

Történelem: 

 A/5 kisméretű sima füzet 

 tankönyv, képes atlasz, munkafüzet 

 Kék toll, ceruza, javítótoll (zöld színű), radír 

 Kicsi vonalzó 

 



Angol nyelv: 

 Tankönyv, munkafüzet 

 1db kis vagy nagyméretű vonalas füzet 

 1 db szótárfüzet 

 1 db kisméretű dolgozatfüzet (vonalas) 

 

Erkölcstan: 

 A/5-ös kisméretű vonalas vagy sima füzet  

 

Természettudomány 5-6. évfolyam biológia tantárgyrésze:  

 Természettudomány tankönyv és munkafüzet 

 A/4 (nagyméretű) sima füzet 

 12 db fehér A/4-es lap az írásbeli feleletekhez: ez a füzetben 

legyen 

 toll, ceruza, színes ceruza, radír 

 

Biológia 7-8. évfolyam 

 Biológia tankönyv és munkafüzet 

 A/4 (nagyméretű) sima füzet 

 12 db fehér A/4-es lap az írásbeli feleletekhez: ez a füzetben 

legyen 

 toll, ceruza, színes ceruza, radír 

 

Kémia 7-8. évfolyam 

 Tankönyv  

 Nagyalakú (A/4-es) négyzetrácsos füzet 

 



Természettudomány 5-6. évfolyam földrajz tantárgyrész és 7-8.  

évfolyam – Földrajz: 

 Természettudomány tankönyv és munkafüzet 5-6. évfolyam 

 Földrajz tankönyv és munkafüzet 7-8. évfolyam 

 Atlasz 

 1 db kisméretű sima füzet 

 Toll, ceruza, színes ceruza (6 darabos), radír 

 Vonalzó, körző 

 

Fizika: 7-8. évfolyam: 

 Tankönyv 

 Kisméretű négyzetrácsos füzet  

 

Ének: 

 Tankönyv 

 Hangjegyfüzet A/4-es nagyméretű 

Technika: 

 A/5 sima füzet 

 

Testnevelés: Lányoknak-fiúknak egyaránt: 

 tornacipő 

 torna zokni – váltáshoz 

 kék vagy fekete rövid nadrág 

 fehér póló (megfelelő mennyiség a váltáshoz) 

 időjárástól függően melegítő alsó és felső, esőkabát/esernyő 

 



Rajz: 

 50 db fehér műszaki rajzlap A/4-es méretben 

 3 db ceruza: HB, B és 2B vagy 3B 

 Egyszerű fehér radír  

 Színes ceruza 12 színű (jobb minőségű) 

 Rajzdoboz (cipős doboz) 

 

 Vékony fekete alkoholos filc 

 Tempera 12 színű (Ico sünis jelzésű, ha még nem vettek mást) 

 Vízfesték 12 színű (Ico sünis jelzésű, ha még nem vettek mást) 

 Hegyező 

 1 db kis vonalas (A/5-ös) füzet 

 Vonalzó (háromszög) 

 Körző 

 Festő pohár (konzerves doboz, nem üveg!) 

 Festőrongy (padot letörölni, ecsetet lehúzni) 

 Újságpapírok (padot letakarni) 

 Technocol ragasztó 

 Színes papír csomag 

 Olló 

 Ragasztószalag (kicsi cellux) 

 3 db jó minőségű ecset (2,6,10) 

 1 db vékony papír iratgyűjtő (rajz házi feladatok szállítására) 

 

Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy felső tagozatunkon rajz és 

technika órákat dupla óraszámban, féléves bontásban tanítjuk, ezért 

aki csak a második félévben tanulja a rajzot, annak elegendő ennek 

felszerelését későbbre időzíteni. 

 

 A gyerekek az első tanítási napon kapnak órarendet, amely alapján 

tudnak ez ügyben tájékozódni. 

Kérjük, hogy a jelzett tételeket már 

lehetőleg az 1. rajzórára hozzák 

magukkal a tanulók, a többi eszközt 

lehetőleg szeptember közepéig 

szerezzék be. Amiből már van 

használt, természetesen megfelel. 


