
Az alábbi eszközök használata szükséges 1. osztályban 

  

betűtartó sín (papír vagy műanyag) kivágva a betűkkel, 
zacskóba téve 

1 db  

grafitceruza (nem Rotring!) HB-s 5 db 

piros és kék színes ceruza 2-2 db 

színes ceruza legalább 6 színű 

postairon 2 db 

számolókorong 1 doboz 

számolópálca 1 köteg 

mérőszalag (papírcenti) 1 db 

dobókocka 2 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

logikai készlet (szappantartó dobozba téve) 1 doboz 

matematikafüzet (27-32) 1 db 

játékpénz  

vonalas füzet (14-32) 2 db 

írólap 5 csomag 

rajzlap (famentes) dossziéba téve 40 db 

zsírkréta legalább 6 színű 

vízfesték (jó minőségű) legalább 12 színű 

tempera (tubusos – piros, sárga, kék, fehér) legalább 4 színű 

ecset 4-es 1 db 

ecset 6-os 1 db 

ecset 10-es 1 db 

gyurma 1 csomag 

vizes edény + rongy  

filctoll 6 színű 

olló (használható) 1 db 

origami vagy színes fénymásoló 1 csomag vagy 10 db 

újságpapír 1 csomag 

órarend 1 db 

tornafelszerelés: lányoknak - dressz, fiúknak - sort, fehér trikó 
(fehér zokni, cipő) 

 

úszófelszerelés  

párna  

radír – hegyező  

fénymásolópapír 1 csomag 

hurkapálcika 20 db 

krepp-papír 1 tekercs 

stift (papírragasztó) (jó minőségű /Pritt, Hema,Uhu/ 1 db 

számkártya (1 – 20-ig) lehet saját készítésű is  

papír zsebkendő, szalvéta  

munkaruha (köpeny, kötény, póló)  
 

 

 

 



Az alábbi eszközök használata szükséges 2. osztályban 

  

grafitceruza (nem Rotring!) HB-s 5 db 

piros és kék színes ceruza 2-2 db 

színes ceruza legalább 6 színű 

postairon 2 db 

mérőszalag (papírcenti) 1 db 

dobókocka 2 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

logikai készlet (szappantartó dobozba téve) 1 doboz 

matematikafüzet (27-32) 3 db 

játékpénz  

vonalas füzet (16-32) 4 db 

vonalas szótárfüzet 1 db  

kottafüzet (36-16) 1 db 

írólap 2 csomag 

famentes rajzlap 40 db 

zsírkréta legalább 6 színű 

vízfesték legalább 12 színű 

tempera (tubusos – piros, sárga, kék, fehér) legalább 4 színű 

ecset 4-es 1 db 

ecset 6-os 1 db 

ecset 10-es 1 db 

gyurma (1 doboz) egyszínű ½ kg 

vizes edény + rongy  

filctoll 6 színű 

olló (használható) 1 db 

origami papír vagy színes fénymásoló 1 csomag vagy 10 db 

újságpapír 1 csomag 

órarend 1 db 

tisztasági csomag (ivópohár, törölköző, szappan) 1 csomag 

tornafelszerelés: lányoknak - dressz, fiúknak - sort, fehér trikó 
(fehér zokni, cipő) 

 

radír – hegyező  

fénymásolópapír 1 csomag 

krepp papír 1 tekercs 

ragasztó (Suli), ragasztó (stift 1-1 db 

zsebtükör 1 db 
  



Az alábbi eszközök használata szükséges 3. osztályban 

  

grafitceruza (Rotring!) HB-s 5 db 

piros és kék színes ceruza 1-1 db 

golyóstoll (kék) 1 db 

színes ceruza legalább 6 színű 

dobókocka 2 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú műanyag vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

matematikafüzet (27-32) 2 db 

vonalas füzet (12-32) 4 db 

vonalas szótárfüzet 1 db 

természetismeret füzet (sima) 1 db 

kottafüzet (36-16) 1 db 

írólap 2 csomag 

famentes rajzlap 40 db 

rajzmappa 1 db 

zsírkréta legalább 6 színű 

vízfesték legalább 12 színű 

tempera (tubusos – piros, sárga, kék, fehér) legalább 4 színű 

ecset 4-es 1 db 

ecset 6-os 1 db 

ecset 10-es 1 db 

vizes edény + rongy  

filctoll 6 színű 

olló (használható) 1 db 

újságpapír 1 csomag 

origami papír 2 csomag 

órarend 1 db 

tisztasági csomag (ivópohár, törölköző, szappan) 1 csomag 

lányoknak tornafelszerelés vagy dressz, fiúknak - sort, fehér 
trikó (fehér zokni, cipő) 

 

radír – hegyező  

fénymásolópapír 1 csomag 

ragasztó (folyékony) 1 db 

ragasztó (stift) /Pritt/ 1 db 

zsebtükör (2 oldalú) 1 db 

papírmérőszalag 1 db 

játékpénz 1 db 

logikai lap 1 db 

hőmérő 1 db 
 

  



Az alábbi eszközök használata szükséges 4. osztályban 

  

grafitceruza (Rotring!) HB-s 5 db 

piros és kék színes ceruza 2-2 db 

golyóstoll (kék) 2 db 

színes ceruza legalább 6 színű 

mérőszalag (papírcenti) 1 db 

dobókocka 2 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú műanyag vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

matematikafüzet (27-32) 3 db 

vonalas füzet (21-32) 4 db 

vonalas szótárfüzet 1 db  

kottafüzet (36-16) 1 db 

játékpénz  

írólap 3 csomag 

famentes rajzlap 40 db 

zsírkréta legalább 6 színű 

vízfesték legalább 12 színű 

tempera (tubusos – piros, sárga, kék, fehér) legalább 4 színű 

ecset 4-es 1 db 

ecset 6-os 1 db 

ecset 10-es 1 db 

vizes edény + rongy  

filctoll 12 színű 

olló (használható) 1 db 

origami vagy színes fénymásoló 2 csomag 

újságpapír 1 csomag 

krepp-papír 1 tekercs 

órarend 1 db 

tisztasági csomag (ivópohár, törölköző, szappan) 1 csomag 

tornafelszerelés: lányoknak - dressz, fiúknak - sort, fehér trikó 
(fehér zokni, cipő) 

 

radír – hegyező  

fénymásolópapír 1 csomag 

ragasztó (folyékony) 1 db 

ragasztó (stift) 1 db 

zsebtükör 1 db 

melegítő, vagy szabadidőruha, hosszú haj esetén hajgumi   

iránytű 1 db 

körző 1 db 
 

  



Az alábbi eszközök használata szükséges 5. osztályban 

  

matematikafüzet 4 db 

sima füzet 6 db 

vonalas füzet 4 db 

kottafüzet 1 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

papír szögmérő  1 db 

körző 1 db 

színes ceruza 6 színű 

ceruza (puha) 3 db 

toll 2 db 

radír 1 db 

rosttoll 1 db 

félfamentes rajzlap A/4-es 1 csomag 

fénymásolópapír 1 csomag 

egyéb papírok szükség szerint (írólap, színes lap, stb.)  

tempera  

vízfesték  

ecsetek (vékony, vastag)  

törlőrongy  

vizestál  

ragasztó  

olló (használható)  

zsírkréta  

testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, 
sportcipő 

 

  



Az alábbi eszközök használata szükséges 6. osztályban 

  

matematikafüzet 4 db 

sima füzet 6 db 

vonalas füzet 4 db 

kottafüzet 1 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

papírszögmérő  1 db 

körző 1 db 

színes ceruza 6 színű 

ceruza (puha) 3 db 

toll 2 db 

radír 1 db 

rost toll 1 db 

félfamentes rajzlap A/4-es  

fénymásolópapír 1 csomag 

egyéb papírok szükség szerint (írólap, színes lap, stb.)  

tempera  

vízfesték  

ecsetek (vékony, vastag)  

törlőrongy  

vizes tál  

ragasztó  

olló (használható)  

zsírkréta  

testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, 
sportcipő 

 

melegítő, vagy szabadidőruha, hosszú haj esetén hajgumi  

szótárfüzet 1 db 
 

  



Az alábbi eszközök használata szükséges 7. osztályban 

  

matematikafüzet 5 db 

sima füzet 6 db 

vonalas füzet 4 db 

kottafüzet 1 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

papírszögmérő  1 db 

„mm” papír 2 db 

körző 1 db 

színes ceruza 6 színű 

ceruza (puha) 3 db 

toll 2 db 

radír 1 db 

rost toll 1 db 

félfamentes rajzlap A/4-es  

fénymásolópapír 1 csomag 

egyéb papírok szükség szerint (írólap, színes lap, stb.)  

tempera  

vízfesték  

ecsetek (vékony, vastag)  

törlőrongy  

vizes tál  

ragasztó  

olló (használható)  

zsírkréta  

varrótű, hímzőtű, gombostű  

testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, 
sportcipő 

 

melegítő, vagy szabadidőruha, hosszú haj esetén hajgumi  

szótárfüzet 1 db 
 

  



Az alábbi eszközök használata szükséges 8. osztályban 

  

matematikafüzet 5 db 

sima füzet 6 db 

vonalas füzet 4 db 

kottafüzet 1 db 

30 cm-es műanyag vonalzó (átlátszó) 1 db 

háromszög alakú vonalzó (átlátszó) 1-1 db 

papírszögmérő  1 db 

„mm” papír 2 db 

körző 1 db 

színes ceruza 6 színű 

ceruza (puha) 3 db 

toll 2 db 

radír 1 db 

rost toll 1 db 

félfamentes rajzlap A/4-es  

fénymásolópapír 1 csomag 

egyéb papírok szükség szerint (írólap, színes lap, stb.)  

tempera  

vízfesték  

ecsetek (vékony, vastag)  

törlőrongy  

vizes tál  

ragasztó  

olló (használható)  

zsírkréta  

varrótű, hímzőtű, gombostű  

testnevelés órára: fehér trikó, fehér zokni, sportnadrág, 
sportcipő 

 

melegítő, vagy szabadidőruha, hosszú haj esetén hajgumi  

szótárfüzet 1 db 
 


