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1. osztály 

Tolltartóba: 

12 színű jó minőségű vastag ceruza 

5 db HB-s ceruza (nem hajlékony, nem rotring) 

1 db radír (nagyméretű puha) 

1 db kis vonalzó (20cm-ig mérő) 

1 db piros-kék ceruza (postairon) 

1 db hegyező két lyukú, zárható 

Füzetek: 

1 db kis füzettartó box 

1 db matematikafüzet 

1 db kis sima füzet (rajzolni, üzenő füzet) 

1 db énekfüzet (fekvő) + 1, ha szolfézsra jár 

1 db irattartó papucs 

2 csomag írólap 

1 nagy csomag papír zsebkendő 

Technika, rajz: 

Műanyag / cipősdobozba 

Olló 

Gyurma (natúr) 

Gyurmatábla 

Ragasztó (stift, folyékony, cellux) 

Kistükör 

10 db hurkapálca 

12 színű vízfesték 

12 színű zsírkréta 

12 színű tempera (tégelyes) 

3 db ecset 

3 db fekete Ico filc 

1 db fekete alkoholos filc 

1 db paletta 
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1 db konzervesdoboz (nem műanyag ecsetes tál) 

1 db szivacs 

1 db rongy 

2 db mappa (1 fénymásolt lapoknak, 1 a rajzoknak) 

40 db rajzlap (fehér) 

1 db csíptetős rajztábla 

1 db védőruha 

100 db boríték és ennek doboz 

Testnevelés / Tornazsákba / Tisztasági csomag: 

1 pár váltózokni 

Tornacipő 

Rövidnadrág póló (hűvösebb időben szabadidő alsó, felső) 

Kis törölköző 

Kis csomagos papír zsebkendő 

Váltócipő 

Szalvéta 

Vizes flakon 
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2. osztály 

Tolltartóba: 

12 színű jó minőségű vastag ceruza 

5 db HB-s ceruza (nem hajlékony, nem rotring) 

1 db radír (nagyméretű puha) 

1 db kis vonalzó (20cm-ig mérő) 

1 db zöld színes ceruza 

Füzetek: 

1 db kis füzettartó box 

1 db matematikafüzet 

3 db kis vonalas füzet (16-32) 

1 db sima füzet 

1 db ének füzet 

1 db irattartó papucs 

1 csomag írólap 

1 nagy csomag papír zsebkendő 

Technika, rajz: 

Műanyag / cipősdobozba 

Olló 

Gyurma 

Gyurmatábla 

3 féle ragasztó (stift, folyékony, cellux) 

12 színű vízfesték 

12 db-os filctoll készlet  

12 színű zsírkréta 

12 színű tempera (tégelyes) 

3 db ecset (8-as, 10-es, 14-es) 

3 db fekete Ico filc 

1 db fekete alkoholos filc 

1 db paletta 

1 db konzervesdoboz (nem műanyag ecsetes tál) 

1 db szivacs 
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1 db rongy 

2 db mappa (1 fénymásolt lapoknak, 1 a rajzoknak) 

20 db rajzlap (fehér) 

1 db csíptetős rajztábla 

1 db védőruha 

Testnevelés / Tornazsákba / Tisztasági csomag: 

1 pár váltózokni 

Tornacipő 

Rövidnadrág póló (hűvösebb időben szabadidő alsó, felső) 

Kis törölköző 

Kis csomagos papír zsebkendő 

Egyéb: 

Váltó cipő 

Tízórais-uzsonnás doboz 

szalvéta (textil, saját) 

vizes flakon 

1 db hegyező két lyukú zárható 

1 db papír mérőszalag 

1 db babzsák 

1 db kis tükör 

 

  



Forrás Oktatási Központ 
Eszközigény 2021-2022 tanévre 

5 
 

3. osztály 

Tolltartóba: 

4-5 db HB-s ceruza (nem hajlékony, nem rotring) 

1 db radír 

1 db golyóstoll 

6 színű színes ceruzák 

1 db faragó 

1 db vonalzó (20cm-nél hosszabb) 

Füzetek: 

1 db négyzetrácsos füzet 

3 db vonalas füzet (3. osztályos vonalazású) 

1 db vonalas füzet (2. osztályos vonalazású) 

1 db sima füzet 

1 db ének füzet 

Minden füzet A5-ös kicsi alakú 

Egyéb: 

1 db olló 

1 db óra (műanyag) 

1 db iratpapucs 

1 db kis tükör 

1 db A4-es mappa 

Testnevelés / Tornazsákba / Tisztasági csomag: 

1 pár váltózokni 

1 db pingpongütő 

3 db pingpong labda 

Télen hosszú, nyáron rövidnadrág, póló 

Tornacipő 

Tornazsák 

Rajz és Technika: Lásd a külön listát a 9. oldalon. 
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4. osztály 

Tolltartóba: 

4-5 db HB-s ceruza 

1-2 db zöld színesceruza 

12 színű vastag színesceruza 

1 db golyóstoll 

1 db kis vonalzó 

1 db két lyukú tartályos faragó 

Füzetek: 

1 db leckefüzet 

1 db matematika füzet 

1 db szótár füzet 

4 db kis vonalas füzet (4. osztályos vonalazású) 

1 db sima füzet 

1 db ének füzet 

Egyéb: 

Uzsonnás doboz 

Szalvéta 

Vizes flakon 

3 csomag írólap 

1 db irattartó papucs 

1 db füzettartó box 

1 csomag (100 db papír zsebkendő) 

Testnevelés: 

1 pár váltózokni 

Rövidnadrág póló (hűvösebb időben szabadidő alsó, felső) 

Tornacipő 

Tornazsák 

1 db kis törölköző 

1 kis csomag papír zsebkendő 

Rajz és Technika: Lásd a külön listát a 9. oldalon. 
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Felsősök 

Angol (5-8 osztály) 

2 db A5-ös szótárfüzet 

1 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet 

Matematika (5-8 osztály) 

1 db A4-es négyzetrácsos füzet 

1 db A4-es sima füzet 

1 db körző 

1 db szögmérő (nem teljes kör alakú) 

2 db vonalzó (az egyik háromszögű) 

Színes ceruza 

Zsebszámológép 

+ 5 osztály: piros-kék korong készlet 

5-6 osztály: színes logikai készlet 

9. osztály: 1 db A4-es négyzetrácsos füzet, körző, vonalzó, zsebszámológép 

Magyar (5-6. osztály) 

2 db A5-ös vonalas füzet (1 db irodalom, 1 db nyelvtan) 

Magyar (7-9. osztály) 

2 db A4-es vonalas füzet (1 db irodalom, 1 db nyelvtan) 

Történelem (5-9. osztály) 

1 db A4-es vonalas füzet 

Fizika (7-8. osztály) 

1 db A5-ös sima füzet 

Kémia (7-8. osztály) 

1 db A4-es négyzetrácsos füzet (nem spirál) 

Földrajz (7-8. osztály) 

1 db A4-es sima füzet 

Technika (5-8. osztály) 

1 db A5-ös sima füzet 

Hittan (5-8. osztály) 

1 db szabadon választható füzet (az előző tanévben megkezdett füzeteket folytatólagosan használhatják) 
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1 db Biblia (Új fordítású. Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Magyarországi Református Egyház Kálvin 
János Kiadója) 

Informatika (5-9. osztály) 

1 db A5-ös négyzetrácsos füzet 

Ének-zene (1-6. osztály) 

1 db A5-ös hangjegyfüzet 

Ének-zene (7-8. osztály) 

1 db A4-es hangjegyfüzet (7. osztályban megkezdett füzetet folytatólagosan használhatják) 

Szolfézs: 

Előképző: 

Fekvő alakú kicsi hangjegyfüzet 

1 db A4-es mappa 

Felsőbb évfolyam: 

1 db A4-es hangjegyfüzet (ne az énekfüzet) 

1 db mappa 
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Rajz és vizuális kultúra és Technika 
Megkérem a szülőket: 

 Olyan minőségű eszközöket vásároljanak, melyek az örömteli alkotást segítik 

 Mindent névvel lássanak el. 

 Használható, tiszta hulladék textíliát, fonalat, zsinórt, csempét, törött, sérült kerámiát fel tudunk használni. 

1-3. osztály 

Csíptetős rajztábla 

12 színű vízfesték 

12 színű tubusos tempera 

12 színű zsírkréta 

12 színű színes ceruza 

Gyurmatábla 

Gyurma 

10 db hurkapálca 

Konzervdoboz ecsetes tálnak 

3 vastagságú ecset 

Szivacs, rongy, védőruha 

Paletta 

Olló 

1 db technika füzet 

3 féle ragasztó (stift, folyékony, cellux) 

3 db Ico fekete filc 

1 db alkoholos fekete vékony filc 

4-8 osztály 

Csíptetős rajztábla 

12 színű vízfesték 

12 színű tubusos tempera 

12 színű zsírkréta 

12 színű színes ceruza 

Konzervdoboz ecsetes tálnak 

3 vastagságú ecset 

1 db technika füzet 
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Szivacs, rongy, védőruha 

Paletta 

 


