
1. osztály 

2022/2023-as tanévhez füzet és tanszer szükséglet 

Matematikához:  

számolókorong, tükör (szögletes, keret nélküli), számolópálcika, mérőszalag, játékóra (mutatós), 

2db dobókocka, logikai készlet (logikai játék), játékpénz 

1 db margarinos kupa tetővel (korongoknak, pálcikáknak stb. a padra) 

Füzetek: 

-5 db vonalas, kisméretű füzet (14-32) 

-2 db négyzetrácsos, kisméretű füzet (27-32) 

-1 db hangjegyfüzet 

-4 csomag írólap 

Tornacsomag tornazsákban: 

fehér póló, fekete rövidnadrág, tornacipő (tépőzáras is lehet), váltózokni 

Tolltartóba: 

2 db vastag postairón, 2 db vékony postairón, 5 db HB-s ceruza, 2 db 2B-s ceruza,1 db radír, kis, 

rövid vonalzó (ami elfér a tolltartóban),12 színű színes ceruza, hegyező (golyóstoll, rotring ceruza 

nem kell) 

Technika-rajz tantárgyhoz:  

cipősdoboz, a kellékek tárolásához 

3 db ecset (vastag 10-es, közepes 6-os, vékony 3-as), ecsettörlő ruha, ecsettál (margarinos kupa), 

12 színű vízfesték, 1 tubus fehér színű tempera, 6 színű zsírkréta, 2 csomag színes papír (mindkét 

felén színes), 10 db hurkapálca, gyurma (sima), gyurmatábla, rajzgyűjtő mappa, 50 db műszaki 

rajzlap (kemény), 2 db Pritt stift, 1db tubusos ragasztó, 12 színű filctoll, olló (jól vágjon) 

 

Hasznos dolgok az évkezdéshez:  

- A tankönyveket, füzeteket legyenek szívesek átlátszó borítókba csomagolni. 

- Minden eszközt, felszerelést célszerű ellátni a gyermekek nevével és óvodai jelével, beleértve a 

ruhákat és ceruzákat is. 

- Egy darab váltónadrág hasznos lehet. (Lehetőleg hosszú szárú legyen.) 

- Az első tanítási napra lehetőleg minden eszközt, felszerelést hozzanak el. 

- Szükség lesz egy állandóan az iskolában lévő esőkabátra vagy esernyőre. 

  



2. osztály 

2022/2023-as tanévhez a füzet és tanszer szükséglet 

 

4 db kisméretű vonalas füzet (16-32) 

2 db kisméretű négyzetrácsos füzet (27-32) 

1 db kisméretű sima füzet 

4 db HB-s ceruza (nem rotring) 

2 db radír 

ceruzahegyező 

3 csomag írólap 

2 db vékony piros- kék ceruza 

kis, rövid vonalzó a tolltartóba 

12 színű színes ceruza 

Matematikához: számolókorong, számolópálcikák, tükör, mérőszalag, játékóra (mutatós), 

játékpénz (kidarabolva), dobókockák (2 db) - a tavalyiak jók lesznek 

Technikához és rajzhoz:  

Cipősdoboz szükséges a kellékek tárolásához!!! 

1 db jól vágó olló, 2 db Pritt stift ragasztó, 1 db folyékony ragasztó (Sulifix), 12 színű 

zsírkréta, 50 db műszaki rajzlap (kemény), 1 db vastag ecset (10-es), 1 db közepes ecset (6-

os), 1 db vékony ecset, vízfesték (12 színű), ecsettörlő ruha, ecsettál (margarinos kupa), 12 

színű filctoll, 12 színű tempera – a tavalyi használható dolgok is beletehetőek 

Tornacsomag: tornacipő, fehér zokni, sötét színű rövidnadrág, fehér póló 

A reggelihez, uzsonnához ruhaszalvéta. 

+ 2 csomag százas papírzsebkendő 



3. osztály 

2022/2023-es tanévhez füzet és a tanszer szükséglet 

 

 

5 db kisméretű vonalas füzet (12-32-es) 

2 db kisméretű négyzetrácsos füzet (27-32-es)  

2 db kisméretű sima füzet 

1 db kisméretű hangjegyfüzet 

4 db HB-s grafit ceruza 

A tolltartóba színes ceruzák, radír, 1 db kisméretű vonalzó, hegyező, 1 db vékony fekete filctoll 

Mindenkinek tízóraihoz, uzsonnához ruhaszalvéta. 

Matematikához: 

2 db műanyag vonalzó (1 db háromszög alakú, 1 db 30 cm-es egyenes) 

Matematika dobozba: 2 db dobókocka, tükör, papír mérőszalag 

Testneveléshez: kényelmes tornacipő, fehér póló, sötét színű rövidnadrág, váltózokni, tornazsák, 

névvel ellátva 

Rajzhoz: 50 db műszaki rajzlap, 12 db-os tempera, 12 színű vízfesték, 10-es, 5-ös, 2-es ecset, ecsettál 

(margarinoskupa), ecsettörlő ruha, 1 db B-s ceruza. 

Technikához: 1 db jól vágó olló, 2 db Pritt stift ragasztó,1 db technokol ragasztó 

2 csomag A/4-es mindkét felén színes papír 

Az előző tanévből megmaradt, de még használható felszerelést (matematika, technika, rajz) 

nyugodtan visszahozhatják a gyerekek. 

  



2022/2023-es tanévhez füzet-és tanszerszükséglet 

 

4. osztály 
 

1 db sima füzet hittanra 

1 db sima füzet rajzfüzetnek 

1 db sima füzet környezetre, sorvezetővel 

2 db bármilyen füzet etikára és üzenőfüzetnek (Ha megfelelő állapotban vannak, a tavalyi 

etika és üzenő füzetek is megfelelnek.) 

2 db kékszínű golyóstoll (csak a II. félévben kell) 

7 db kisméretű vonalas füzet (21- 32)  

1 db szótárfüzet (31-32) 

2 db kisméretű négyzetrácsos füzet (27-32) 

4 db HB-s ceruza, illetve 2 db Rotring (0,7) HB-s, vagy B-s töltővel, a harmadik osztályban 

megszokottak szerint 

Vékony hegyű, szépen fogó piros (2 db) és kék (2 db) színes ceruza, az önálló munkák 

javításához 

1 db körző, + körzőbél (Szigorúan csak akkor kell elhozni, ha kérjük!) 

színesceruzák, ceruzahegyező, radír 

Ezen kívül tolltartóba: 1 db kicsi stift ragasztó, 15 cm-es egyenes vonalzó  

 Rajz - Technika: (Kérem, megfelelő méretű tetővel ellátott DOBOZBA , névvel 

ellátva csomagolni!) 

40 db famentes műszaki rajzlap mappában 

1 csomag színes papír A/4-es (mindkét felén színes) mappában 

12 színű vízfesték, 

6 színű tempera, + 1 tubus fehér 

ecsetek (vastag, közepes, vékony), 

ecsettál (margarinos kupa), ecsettörlő rongy, 

1 db B-s, 1db 2B-s grafitceruza 

12 színű zsírkréta 

olló, gyermekméretű, jó minőségű 

ragasztó: 2 db Pritt stift ragasztó, 1 db technokol, 

vonalzók (30 cm-es egyenes, háromszög alakú), 

 Testneveléshez: tornacipő, fehér póló, fekete rövidnadrág, váltózokni 

 

 Uzsonnához ruhaszalvéta. 

 

  Az eddigiekhez hasonlóan kérünk könyvjelzőt a tankönyvekbe és a 

munkafüzetekbe is! 

Bordány, 2022. június 28. 

  



Tanszer szükséglet 5. o. 

 

2022/2023-as tanévhez füzet és tanszer szükséglet 

 

12 db kisméretű vonalas füzet (21-32) 

3 db nagyméretű sima füzet (80-32) 

1 db nagyméretű vastag négyzetrácsos füzet (ha lehet, ne spirál) 

1 db kisméretű négyzetrácsos füzet (matematika dolgozatokhoz) 

1 db szótárfüzet (21-32) 

2 db kisméretű sima füzet (20-32) 

1 db hangjegyfüzet (A4 vagy A5) (+ 1 db szolfézshoz) 

4 csomag írólap 

12 színű színes ceruza 

1 db zöld toll 

2 db A4-es mappa (hivatalos iratok szállításához és matematika gyakorló lapokhoz) 

grafit ceruzák, rotring, golyóstollak, hegyező 

 

Matematikához: körző, szögmérő, (műanyag, félkör, lyukas belsejű), 1 db egyenes 30 cm-es 

vonalzó, 2 db különböző háromszög alakú vonalzó (nem a legkisebb) 

 

Rajzhoz, technikához: 2 db rajzgyűjtő mappa, 60 db famentes rajzlap (A4-es), 1 db vékony 

és 1 db vastag ecset, vízfesték, ecsettörlő rongy, grafit ceruza: 1 db HB, 1 db B-s ceruza, 

ragasztó (stift), 2 csomag színes papír (A/4), 1 db technokol, olló 

  



 Tanszer szükséglet 6. o. 

 

2022/2023-as tanévhez füzet és tanszer szükséglet 

 

10 db kisméretű vonalas füzet (21-32)  

3 db nagyméretű vonalas füzet (80-32)  

3 db nagyméretű sima füzet (80-32) 

2 db kisméretű sima füzet (21-32) 

1 db nagyméretű, vastag négyzetrácsos füzet (ha lehet inkább fűzött vagy spirál) 

1 db kisméretű négyzetrácsos füzet (21-32) 

1 db szótárfüzet (ha fér a tavalyiba, akkor a régi jó lesz)  

1 db hangjegyfüzet (aki zenél, még egy a szolfézsra) 

4 csomag írólap 

 

Matematika: körző, szögmérő (áttetsző, műanyag, félköríves, lyukas belsejű), 1db egyenes 30 

cm-es és 1db háromszög alakú vonalzó. 

 

Rajz és technika: 3 db rajzgyűjtő mappa (rajz, technika, történelem), 60 db famentes rajzlap 

(A/4-es), 12 színű színes ceruza, grafit ceruza (1 db HB-s, 1 db B-s, 1 db 2B-s), színes papír, 2 

db stift ragasztó, 1 db technokol, olló, gombfesték, 1 db vékony és 1 db vastag ecset,  ecsettörlő 

rongy, ecsettál, 6 színű tempera + 1 db fehér színű, 12 színű zsírkréta 

 

Testnevelés: tornacipő, fehér póló, fekete rövidnadrág, váltózokni 

  



7. osztály 

2022/2023-as tanévhez a füzet és tanszer szükséglet 

 

4 db nagyméretű A/4 vastag (spirál)vonalas füzet 

4 db kisméretű vonalas füzet (21-32) 

5 db nagyméretű sima füzet  

3 db kisméretű sima (21-32) 

1 db nagyméretű (A/4) vastag négyzetrácsos 

1 db kisméretű négyzetrácsos füzet 

1 db hangjegy füzet 

4 csomag írólap 

12 színű színes ceruza 

2 db zöld toll javításhoz 

1 rajzgyűjtő mappa iratokhoz 

 

Matematikához: körző, szögmérő (műanyag, félkör, lyukas belsejű), 1 db egyenes 30 cm-es vonalzó, 

1 db háromszög alakú vonalzó (nem a legkisebb). 

 

Rajzhoz: 1 db rajzgyűjtő mappa, 30 db famentes rajzlap (A4-es), 1db vékony és 1 db vastag ecset, 

gombfesték, fehér tempera, ecsettörlő rongy, grafit ceruza (1db HB, 1db B), 1 db vékony fekete 

alkoholos filc, 1 db vastag fekete alkoholos filc. 

  



8. osztály 

2022/2023-as tanévhez a füzet és tanszer szükséglet 

 

2 db vonalas, vastagabb füzet, A/4-es méretű  

8 db kisméretű vonalas füzet (21-32) 

2 db négyzetrácsos vastagabb füzet (A4-es) ne spirál legyen! 

2 db négyzetrácsos füzet (A5-ös) 

3 db nagyméretű sima füzet (80-32) ebből 1 ne legyen spirál (geometriának) a másik kettő kémiának 

és biológiának bármilyen jó 

1 db szótárfüzet (31-32) 

3 db kisméretű sima füzet (20-32) 

1 db hangjegy füzet (A4 vagy A5) 

2 csomag írólap 

3 db iratgyűjtő mappa (magyar, matek,osztályfőnöki) 

12 színű színes ceruza 

2 db kék, 2 db zöld színű és 1 db piros színű toll 

Matematikához: körző, szögmérő (műanyag, félkör, lyukas belsejű), 1 db egyenes 30 cm-es vonalzó, 

2 db különböző háromszög alakú vonalzó (nem a legkisebb) 

Rajzhoz: 1 db rajzgyűjtő mappa, 20 db famentes rajzlap ( A4-es),  grafit ceruza 1db HB, 

 1db B, 1 2B 


