
 Taneszközszükséglet  a 2022/2023-as tanévre 

Alsó tagozat 

  

1. osztályosok számára    

1.a osztály 

füzetek:  

3 db négyzetrácsos füzet, 4 db vonalas füzet (elsős, 14-32), 2 db sima füzet, 1 db A5-ös kottafüzet 

testnevelésre:  

fehér póló, rövid nadrág, sportcipő (aminek nem fog a talpa), babzsák 

egyebek:  

3 db HB-s ceruza, 2 db postairon (vastag), 2 db piros-kék végű ceruza,  12-es színes ceruza, 1 fehér 

radír, hegyező, 2 csomag írólap, 1 csomag műa. pálcika, 1 doboz korong, A4-es színes lapokból 10-

10 db (kék, sárga, piros, zöld), 2 db dobókocka, 1 db műanyag pohár (névvel-jellel ellátva), egy fém 

kiskanál,   1 db gyorsfűző (informatikára), 1 db A4-es méretű mappa,   30 db fehér műszaki rajzlap / 

félév, 

„kacatos doboz” (egy papír vagy műanyag tároló doboz, ami befér a padba: ebbe tároljuk az ollót, 

ragasztót, festékeket, pl. cipősdoboz), 12 színű vízfesték,  1 db 6-os vagy 8-as, és 1 db 10-es ecset, 1 doboz 

12-es zsírkréta, gyurma (színtelen), 1 csomag 12 db-os filctoll, 2 tubus fehér tempera, 1 db nagy stiftes 

(nem folyékony!) ragasztó, 1 db jó minőségű, hegyes végű olló 

 

 

1.b osztály  

füzetek:  

3 db négyzetrácsos füzet, 5 db vonalas füzet (elsős, 14-32), 2 db sima füzet, 1 db A5-ös kottafüzet 

testnevelésre:  

fehér póló, rövid nadrág, sportcipő (aminek nem fog a talpa) 

egyebek:  

3 db HB-s ceruza, 2 db postairon (vastag), 2 db piros-kék végű ceruza,  12-es színes ceruza, 1 fehér 

radír, hegyező, 5 csomag írólap, 1 csomag műa. pálcika, 1 doboz korong, A4-es színes lapokból 10-

10 db (kék, sárga, piros, zöld), 2 db dobókocka, 1 db műanyag pohár (névvel-jellel ellátva), egy fém 

kiskanál,   1 db gyorsfűző (informatikára), 1 db A4-es méretű mappa 

„kacatos doboz” (egy papír vagy műanyag tároló doboz, ami befér a padba: ebbe tároljuk az ollót, 

ragasztót, festékeket, pl. cipősdoboz), 12 színű vízfesték,  1 db 6-os vagy 8-as, és 1 db 10-es ecset, 1 doboz 

12-es zsírkréta, gyurma (színtelen), 1 csomag 12 db-os filctoll 2 végű (vastag-vékony), 2 tubus fehér 

tempera, 1 db nagy stiftes (nem folyékony!) ragasztó, 1 db jó minőségű, hegyes végű olló 

 

 

1.c osztály: 

füzetek:  

3 db négyzetrácsos füzet, 4 db vonalas füzet (elsős, 14-32), 2 db sima füzet, 1 db A5-ös kottafüzet 

testnevelésre:  

fehér póló, rövid nadrág, sportcipő (aminek nem fog a talpa), babzsák 

egyebek:  

3 db HB-s ceruza, 2 db postairon (vastag), 2 db piros-kék végű ceruza,  12-es színes ceruza, 1 fehér 

radír, hegyező, 2 csomag írólap, 1 csomag műa. pálcika, 1 doboz korong, 2 db dobókocka, A4-es 

színes lapokból 10-10 db (kék, sárga, piros, zöld), 1 db kicsi egyenes vonalzó, 1 db műanyag pohár 



(névvel-jellel ellátva), egy kiskanál,   1 db gyorsfűző (informatikára), 1 db A4-es méretű mappa,   30 

db fehér műszaki rajzlap / félév, 

„kacatos doboz” (egy papír vagy műanyag tároló doboz, ami befér a padba: ebbe tároljuk az ollót, 

ragasztót, festékeket, pl. cipősdoboz), 12 színű vízfesték, 1 db 4-es,  1 db 6-os vagy 8-as, és 1 db 10-es 

ecset, 1 doboz 12-es zsírkréta, gyurma (lehetőleg színes), 1 csomag 12 db-os filctoll, 2 tubus fehér 

tempera, 1 db nagy stiftes (nem folyékony!) ragasztó, 1 db jó minőségű, hegyes végű olló 

  

2. osztályosok számára   

Füzetek: 

matematikára: 2 db négyzetrácsos füzet 

magyar nyelv és irodalom: 3 db másodikos (16-32 számú) vonalas füzet, 

hit-és erkölcstanra: 1 db másodikos (16-32 számú) vonalas füzet, 

informatikára: 1 db másodikos (16-32 számú) vonalas füzet, 

angol nyelv: 1 db másodikos (16-32 számú) vonalas füzet, 1 db szótárfüzet 

német nyelv: 1 db másodikos (16-32 számú) vonalas füzet, 1 db szótárfüzet 

ének-zenére: 1 db hangjegyfüzet (kis méretű) 

üzenőfüzet:1 db másodikos (16-32 számú) vonalas füzet  

„Kacatosba”:  

jó minőségű színes ceruzák (min. 12-es), 12-es filckészlet, 2 db fekete tűfilc, 12-es (jó minőségű!) 

vízfesték, 6 db-os tempera + még 1 tubus fehér tempera, vizesedény, 1 db 4-es, 1 db 6-os és 1 db 10-es 

ecset, 2 db ragasztó stift (nagy méretű), jó minőségű olló, 1 doboz 12-es zsírkréta 

Egyebek:  

min. 3 db HB-s ceruza, 2 db kétvégű (piros-kék) ceruza, hegyező, radír, kis vonalzó (tolltartóba), 1 db 

műanyag pohár (névvel ellátva), 1 db 30 cm-es vonalzó, 40 db famentes műszaki rajzlap, 5 csomag írólap, 

1 csomag színes papír, 1 krepp-papír, 2 db feladatlapok gyűjtésére alkalmas dosszié, benti cipő 

Testnevelés felszerelés:  

tornacipő, rövidnadrág, fehér póló 

  

3. osztályosok számára 

Füzetek:  

1 db négyzetrácsos füzet, 8 db harmadikos (12-32-es számozású) vonalas füzet (olvasás, nyelvtan, 

fogalmazás, angol/német, környezetismeret, üzenő füzet, informatika, hit/erkölcstan), 1 db hangjegyfüzet. 

„Kacatos dobozba”:  

12-es (jó minőségű) vízfesték, 6 db-os tempera, 1 tubus fehér tempera, 2 db különböző vastagságú ecset, 

12 db-os jó minőségű filctollkészlet, 1db fekete vékonyan fogó filctoll, 1 doboz zsírkréta, 10 db 

félfamentes rajzlap, 30 db famentes rajzlap, 1 db ragasztó stift, jó minőségű olló, színes lapok (A/4-es 

méretű, mindkét oldalán színes lap: piros, kék, zöld, sárga 3 -3 db), 1 cs. gyurma (nem színes), műanyag 

(játék) óra, 1db hosszú, egyenes vonalzó, 1 db A4-es rajzmappa, 1 cs. hurkapálcika, 1 db műanyag pohár 

(névvel ellátva), tisztasági zacskóba törölköző, 1 db kiskanál. 

Tolltartóba:  

1 db toll a II. félévtől, min. 2 db HB-s ceruza, hegyező, radír, kis vonalzó, 12 db színes ceruza (lehetőség 

szerint puha, szépen fogó). 

Testnevelés felszerelés: 

Fehér talpú tornacipő, rövidnadrág, fehér póló és zokni. 

  

 

4. osztályosok számára   



Füzetek: 

8 db negyedikes (21-32-es számozású) számozású vonalas füzet (olvasás, nyelvtan, környezetismeret, 

angol, üzenőfüzet, informatika, etika / hittan, dolgozatfüzet), 2 db matematika füzet, 1 db szótárfüzet, 1 

db kisméretű hangjegyfüzet, 1 db leckefüzet 

 „Kacatos dobozba”:  

12-es (jó minőségű!) vízfesték, 6 db-os tempera, ecsetiron, zsírkréta készlet, 1 db vékonyan fogó fekete 

tűfilc, 2 db ragasztó stift (nagy), 1 db Uhu folyékony ragasztó, jó minőségű olló, ecsetek (2-es, 4-es, 10-

es), 2 db dobókocka, 1 db kis tükör, műanyag vizes tálka, ecsettörlő rongy,  

Tolltartóba:  

1 db (jó minőségű!) toll, min. 3db HB-s ceruza, 12 db színes ceruza (lehetőség szerint puha, szépen fogó), 

hegyező, radír, kis vonalzó (külön egy 30 cm-es hosszú vonalzó)  

Testnevelés felszerelés:  

tornacipő, rövidnadrág, fehér póló 

Egyéb:  

40 db famentes műszaki rajzlap,  színes lapok (A/4-es méretű, mindkét oldalán színes lap: piros, kék, zöld, 

sárga 10-10 db), 4 cs. írólap, 3 db A4-es méretű fekete fotókarton, 2 db feladatlapok gyűjtésére alkalmas 

dosszié, 1 db műa. pohár (névvel ellátva), 1 db fém kiskanál  

 

A megmaradt taneszközök az új tanévben is használhatóak, illetve amit át lehet menteni a tavalyi 

“kacatosból”, azt természetesen nem kell újból megvenni. 

 


