
Felsősöknek 

Tolltartóba: 2 db kék toll, egyenes vonalzó (30 cm hosszú), derékszögű vonalzó, 

HB-s és 2B-s grafitceruzák, színes ceruzák, radír, körző, ragasztó. 

Rajz – technika: Névvel ellátott cipősdobozba: olló, ragasztó, vízfesték készlet, 

6 db-os  tempera,+ kis műanyag keverő lap , ecsetek / 1, 4, 6, 10-s/, 12 db-os színes 

ceruzakészlet, 12 db-os  filctollkészlet, 1 db vékonyhegyű fekete rost vagy zselés toll, 

 fekete filctoll, zsírkréta, 1 doboz natúr gyurma, vizes tál, rongy vagy kis szivacs. 

Célszerű a gyerek nevét az eszközökre ráírni. 

2 db papír dosszié, újságlapok /alátétnek/ 2 csomag írólap, 2 csomag A/4-es színes lap, 

 1 csomag origami papír, 30 db A/3-as famentes rajzlap (dipa vagy műszaki rajzlap), 

40 db rajzlap, ebből 20 db A/4 famentes rajzlap és 10 db A/ 4 akvarell papír / 

Ez utóbbira  lehet jól festeni. /, fekete fotókarton (1 db A2-es méret). 

Ebből van amit más tantárgynál is használni tud a tanuló(pl. színes ceruza, vonalzók, körző) 

Testnevelés felszerelés: fehér póló, fehér zokni, lányoknak sötét színű biciklis nadrág 

vagy sort, fiúknak sötét színű tornanadrág, fehér talpú torna vagy edzőcipő, hűvösebb 

napokra melegítő (tréningruha), lányoknak hajgumi. Tisztasági csomag: szappan, 

törölköző. 

Angol: A gyerekek kezdhetnek angolból új füzetet, ha szeretnének, de a régit is 

folytathatják (órai füzet, szótárfüzet, kisdolgozat füzet). 

Egyéb, tantárgyakhoz ajánlott füzetek: 

  5.évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

A/4 vonalas (nem spirál) 4 db 4 db 4 db 4 db 

A/5 vonalas (nem spirál) 8 db 8 db 8 db 8 db 

A/5 szótár 1 db 1 db 1 db 1 db 

A/4 négyzethálós (nem 

spirál) 
3 db 3 db 3 db 3 db 

A/5 négyzethálós (nem 

spirál) 
3 db 3 db 3 db 3 db 

A/4 sima (nem spirál) 2 db 3 db 3 db 3 db 

A/5 sima (nem spirál) 4 db 5 db 7 db 7 db 

A/5 5 vonalas kottafüzet 1 db 1 db 1 db 1 db 

Leckefüzet 1 db 1 db 1 db 1 db 

 


