
Tisztelt Szülő! (1. osztály)  
A következő tanévben szeptemberre gyermekének az alábbi 
taneszközöket szerezze be. Az órai munkában ezek az eszközök 
feltétlenül szükségesek, hiányuk akár elégtelen érdemjegyet is 
eredményezhet! Meglétüket az osztályfőnök ellenőrzi!  
1 db olló 
1 db órarend 
1 db dosszié 
1 db hegyező (kétlyukú) 
1 db radír 
20 db hurkapálca 
1 tekercs krepp papír (bármilyen színű) 
60 db (2 csomag) félfamentes rajzlap 
5 csomag írólap 
1 csomag natúr gyurma 
1 csomag színes papír készlet 
1 csomag kivágó minta 
2 csomag 12 db-os színes ceruza 
1 csomag 12 db-os vízfesték 
1 csomag 12 db-os zsírkréta 
1-1 db 4-es, 12-es ecset 
1 db piros-kék vastag színes ceruza 
6 db ceruza, B, HB 
1 db stiftes ragasztó 
1 tubus technokol ragasztó 
2 db 27-32-es számú füzet (négyzetrácsos) 
1 db 20-32-es számú füzet (sima) 
3 db 14-32-es számú füzet (vonalas) 
 
1 db váltó póló 
1 db váltó nadrág 
1 pár tornacipő 
 
 
 
 
 

Tisztelt Szülő! (2. osztály)  
A következő tanévben szeptemberre gyermekének az alábbi 
taneszközöket szerezze be. Az órai munkában ezek az eszközök 
feltétlenül szükségesek, hiányuk akár elégtelen érdemjegyet is 
eredményezhet! Meglétüket az osztályfőnök ellenőrzi!  
1 db olló 
1 db órarend 
1 db műanyag dosszié 
2 db papír dosszié 
1 db hegyező (kétlyukú) 
1 db radír 
10 db hurkapálca 
1 tekercs krepp papír (bármilyen színű) 
60 db (2 csomag) félfamentes rajzlap 
5 csomag írólap 
1 csomag natúr gyurma 
1 csomag színes papír készlet 
1 csomag kivágó minta 
2 csomag 12 db-os színes ceruza 
1 csomag 12 db-os vízfesték 
1-1 db tempera (fehér, másik bármilyen színű) 
1 csomag 12 db-os zsírkréta 
1-1 db 4-es, 12-es ecset 
1 db piros-kék vastag színes ceruza 
6 db ceruza, B, HB 
2 db stiftes ragasztó 
1 tubus technokol ragasztó 
2 db 27-32-es számú füzet (négyzetrácsos) 
1 db 20-32-es számú füzet (sima) 
3 db 16-32-es számú füzet (vonalas) 
1 db famentes nagy méretű vázlatok füzet 
 
1 db váltó póló 
1 db váltó nadrág 
1 pár tornacipő 
 
 



Tisztelt Szülő! (3. osztály)  
A következő tanévben szeptemberre gyermekének az alábbi 
taneszközöket szerezze be. Az órai munkában ezek az eszközök 
feltétlenül szükségesek, hiányuk akár elégtelen érdemjegyet is 
eredményezhet! Meglétüket az osztályfőnök ellenőrzi!  
1 db olló 
1 db órarend 
1 db dosszié 
1 db hegyező (kétlyukú) 
2 db radír 
10 db hurkapálcika 
2 tekercs krepp papír (bármilyen színű) 
30 db (két csomag) félfamentes rajzlap 
30 db famentes (műszaki) rajzlap 
2 ív kétoldalú színes karton (bármilyen színű) 
4 csomag írólap 
1 csomag natúr gyurma 
3 csomag A/4-es színes papír készlet 
1 csomag 12 db-os színes ceruza 
1 csomag 12-es vízfesték 
1 csomag 6-os tempera 
1 csomag 12 db-os zsírkréta 
1-1 db 4-es és 12-es ecset 
10 db grafit ceruza, B-s és HB-s (igény szerint havonta pótolni!) 
1 db piros-kék ceruza 
1 db egyenes vonalzó  
2 db stiftes ragasztó 
2 tubus technokol ragasztó 
6 db 16-32 vonalas füzet 
3 db 27-32 négyzetrácsos füzet 
1 db A/5 hangjegy füzet 
1 db A/4 (rajz) vázlatok 
1 db váltó póló 
1 db váltó nadrág 
1 pár váltó zokni 
1 pár tornacipő 
 

Tisztelt Szülő! (4. osztály)  
A következő tanévben szeptemberre gyermekének az alábbi 
taneszközöket szerezze be. Az órai munkában ezek az eszközök 
feltétlenül szükségesek, hiányuk akár elégtelen érdemjegyet is 
eredményezhet! Meglétüket az osztályfőnök ellenőrzi!  
1 db olló 
1 db órarend 
1 db dosszié 
1 db hegyező (kétlyukú) 
2 db radír 
10 db hurkapálca 
1 tekercs krepp papír (bármilyen színű) 
40 db (2 csomag) félfamentes rajzlap 
10 db famentes (műszaki) rajzlap 
5 csomag írólap 
1 csomag natúr gyurma 
3 csomag A/4-es színes origami papír készlet 
1 csomag 12 db-os színes ceruza 
1 csomag 12 db-os vízfesték 
1 db 6-os tempera  
1 csomag 12 db-os zsírkréta 
1-1 db 4-es, 12-es ecset 
10 db ceruza, B, HB (igény szerint havonta pótolni!!!) 
1 db golyóstoll 
2 db stiftes ragasztó 
2 tubus technokol ragasztó 
6 db 27-32-es számú füzet (négyzetrácsos) 
6 db 16-32-es számú füzet (vonalas) 
1 db szótár füzet 
1 db hangjegyfüzet 
1 db A/4 (rajz) vázlatok 
1 db váltó póló 
1 db váltó nadrág 
1 pár tornacipő 
 
 
 



Tisztelt Szülő! (5. osztály)  
A következő tanévben szeptemberre gyermekének az alábbi 
taneszközöket szerezze be. Az órai munkában ezek az eszközök 
feltétlenül szükségesek, hiányuk akár elégtelen érdemjegyet is 
eredményezhet! Meglétüket az osztályfőnök ellenőrzi!  
3 db vonalzó, (1 egyenes, 2 derékszögű) 
1 db szögmérő 
1 db körző 
1 db olló 
1 db órarend 
1 db dosszié 
60 db (2 csomag) félfamentes rajzlap 
 
1 csomag színes papír készlet 
2 csomag A/4 színes papír 
1 csomag kivágó minta 
1 csomag 12 db-os színező 
1 csomag 12 db-os vízfesték 
1 csomag 12 db-os zsírkréta 
1-1 db 4-es, 12-es ecset 
2-2 db ceruza, B, HB 
2 db kék golyóstoll 
1 db piros golyóstoll 
1 tubus technokol ragasztó 
2 csomag írólap 
2 db 27-32-es számú füzet (négyzetrácsos) 
1 db 20-32-es számú füzet (sima) 
6 db 21-32-es számú füzet (vonalas) 
1 db szótárfüzet 
1 db hangjegyfüzet 
 
1 db váltó póló 
1 db váltó nadrág 
1 pár tornacipő 
 
 
 

Tisztelt Szülő! (6. osztály)  
A következő tanévben szeptemberre gyermekének az alábbi 
taneszközöket szerezze be. Az órai munkában ezek az eszközök 
feltétlenül szükségesek, hiányuk akár elégtelen érdemjegyet is 
eredményezhet! Meglétüket az osztályfőnök ellenőrzi!  
3 db vonalzó, (1 egyenes, 2 derékszögű) 
1 db szögmérő 
1 db körző 
1 db olló 
1 db órarend 
1 db dosszié 
60 db (2 csomag) félfamentes rajzlap 
2 csomag írólap 
1 csomag színes papír készlet 
2 csomag A/4 színes papír 
1 csomag kivágó minta 
1 csomag 12 db-os színező 
1 csomag 12 db-os vízfesték 
1 csomag 12 db-os zsírkréta 
1-1 db 4-es, 12-es ecset 
2-2 db ceruza, B, HB 
2 db kék golyóstoll 
1 db piros golyóstoll 
1 tubus technokol ragasztó 
 
2 db 27-32-es számú füzet (négyzetrácsos) 
1 db 20-32-es számú füzet (sima) 
6 db 21-32-es számú füzet (vonalas) 
1 db szótárfüzet 
1 db hangjegyfüzet 
 
1 db váltó póló 
1 db váltó nadrág 
1 pár tornacipő 
 
 
 



Tisztelt Szülő! (7. osztály)  
A következő tanévben szeptemberre gyermekének az alábbi 
taneszközöket szerezze be. Az órai munkában ezek az eszközök 
feltétlenül szükségesek, hiányuk akár elégtelen érdemjegyet is 
eredményezhet! Meglétüket az osztályfőnök ellenőrzi!  
3 db vonalzó, (1 egyenes, 2 derékszögű) 
1 db szögmérő 
1 db körző 
1 db olló 
1 db órarend 
1 db dosszié 
60 db (2 csomag) félfamentes rajzlap 
 
1 csomag színes papír készlet 
2 csomag A/4 színes papír 
1 csomag kivágó minta 
1 csomag 12 db-os színező 
1 csomag 12 db-os vízfesték 
1 csomag 12 db-os zsírkréta 
1-1 db 4-es, 12-es ecset 
2-2 db ceruza, B, HB 
2 db kék golyóstoll 
1 db piros golyóstoll 
1 tubus technokol ragasztó 
2 csomag írólap 
4 db 27-32-es számú füzet (négyzetrácsos) 
1 db 20-32-es számú füzet (sima) 
7 db 21-32-es számú füzet (vonalas) 
1 db szótárfüzet 
1 db hangjegyfüzet 
 
1 db váltó póló 
1 db váltó nadrág 
1 pár tornacipő 
 
 
 

Tisztelt Szülő! (8. osztály)  
A következő tanévben szeptemberre gyermekének az alábbi 
taneszközöket szerezze be. Az órai munkában ezek az eszközök 
feltétlenül szükségesek, hiányuk akár elégtelen érdemjegyet is 
eredményezhet! Meglétüket az osztályfőnök ellenőrzi!  
3 db vonalzó, (1 egyenes, 2 derékszögű) 
1 db szögmérő 
1 db körző 
1 db olló 
1 db órarend 
1 db dosszié 
60 db (2 csomag) félfamentes rajzlap 
 
1 csomag színes papír készlet 
2 csomag A/4 színes papír 
1 csomag kivágó minta 
1 csomag 12 db-os színező 
1 csomag 12 db-os vízfesték 
1 csomag 12 db-os zsírkréta 
1-1 db 4-es, 12-es ecset 
2-2 db ceruza, B, HB 
2 db kék golyóstoll 
1 db piros golyóstoll 
1 tubus technokol ragasztó 
2 csomag írólap 
4 db 27-32-es számú füzet (négyzetrácsos) 
1 db 20-32-es számú füzet (sima) 
8 db 21-32-es számú füzet (vonalas) 
1 db szótárfüzet 
1 db hangjegyfüzet 
 
1 db váltó póló 
1 db váltó nadrág 
1 pár tornacipő 
 
 
 


