
 
 Füzet- és taneszközjegyzék  
1. osztály  
 
 
Füzetcsomag:  
5 db vonalas (14-32)  
2db négyzetrácsos (27-32)  
2 db hangjegyfüzet a zenei 
osztályban A5 méret (36-16)  
50 db A4-es rajzlap  
rajztömb  

színes papírkészlet  
technika csomag  
2 csomag írólap  
Kodály 333 Olvasógyakorlat  
 

Egyéb eszközök:  
4 db HB-s grafit ceruza  
2db Postairon (piros-kék)  
2 db színes piros-kék  
12 db-os színes ceruza  
radír  
kicsi fémfaragó (dupla)  
számolókorong  
számolópálcika  
tükör  
20cm-es vonalzó tolltartóban  
csíptetős rajztábla  
12-es vízfesték  
tempera 6 vagy12-es  
ecsetek 4, 6, 10-es  
nagy festékes tál  
olló tokban  
ragasztó (1kenőfejes, 2 technokol)  
gyurma  
zsírkréta 12-es  
10 db hurkapálca  
12-es filctoll  
  



2. osztály  
 
 
Füzetcsomag:  
6 db vonalas (16-32)  
2 db négyzetrácsos (27-32)  
2 db hangjegyfüzet a zenei 
osztályban A5 méret  
második osztályos színes papír 
készlet  

origami színes lapok  
3 csomag írólap  
40 db A4-es rajzlap  
1 db rajztömb  
 

Egyéb eszközök:  
4 db HB-s ceruza  
2 db Színes (kék-piros)  
12 db-os színes készlet  
radír  
1 db kicsi fémfaragó  
vonalzó (30 cm-es)  
vonalzó (15-20 cm-es) tolltartóban  
tükör  
papír mérőszalag  
1 dbcsiptetős rajztábla  
12-es vízfesték  
6-os tempera  
10-es és 4-es ecset  
olló tokban  
ragasztó (kenőfejes, Technokol)  
gyurma  
zsírkréta (12-es)  
  



3. osztály  
 
 
Füzetcsomag:  
6 db vonalas (21-32)  
3db négyzetrácsos (27-32)  
2 csomag írólap  
2 db hangjegyfüzet a zenei 
osztályban A5 méret 
1 db hangjegyfüzet normál 
osztályban  

30 db famentes rajzlap  
1 csomag A 4-es origami színes 
papír  
1 db mappa  
 

Egyéb eszközök:  
1 db rajztábla  
ragasztó (kenőfejes, Technokol)  
hurkapálca  
tempera 6 színű  
vízfesték 12 színű  
4-es,10-es ecset  
12-es színes ceruza  
12-es filctoll  
12-es zsírkréta  
olló  
tükör  
körző  
mérőszalag  
30 cm-es vonalzó  
vonalzó (15-20 cm-es) tolltartóban  
4. osztály  
 
 
Füzetcsomag:  
6 db vonalas (21-32)  
3db négyzetrácsos (27-32)  
2 csomag írólap  
2 db hangjegyfüzet a zenei 
osztályban A5 méret 
1 db hangjegyfüzet normál 
osztályban  

30 db famentes rajzlap  
1 csomag A 4-es origami színes 
papír  
1 db mappa  
 

Egyéb eszközök:  
1 db rajztábla  
ragasztó (kenőfejes, Technokol)  
tempera 6 színű  
vízfesték 12 színű  
4-es,10-es ecset  
12-es színes ceruza  
12-es zsírkréta  
olló  
  



5. osztály  
 
 
Füzetcsomag:  
5 db vonalas (21-32)  
2 db nagy alakú vonalas (81-32)  
2db nagy alakú négyzetrácsos 
(87-32)  
1 db kis alakú négyzetrácsos 
(27-32) 
1 db hangjegyfüzet (36-16)  
2 db hangjegyfüzet a zenei 
osztályban A5 méret 
1 db nagy alakú sima (80-32)  
1db szótárfüzet (31-32)  
1 db hangjegyfüzet (36-16)  
1 db A3-as rajztömb  
1 db spirálos vázlatfüzet (B5/32)  
2 db rajzdosszié  
1 csomag írólap  
5 db milliméterpapír  
5 db pauzpapír  
 
  



Egyéb eszközök:  
kék, piros, és zöld toll  
papírszögmérő  
színes ceruzák  
rövid vonalzó  
egyenes hosszú vonalzó  
derékszögű vonalzó  
körző  
Testnevelésre 5. osztálytól:  
Fehér póló  
Kényelmes egyszínű rövidnadrág (nem bermuda)  
Fehér zokni  
Tornacipő vagy sportcipő (nem az utcán használt)  
Kéztörlő  
6. osztály  
 
Füzetcsomag:  
5 db vonalas (21-32)  
1 db nagy alakú négyzetrácsos (87-32)  
1 db nagy alakú sima (80-32)  
1 db szótárfüzet (31-32)  
1 db hangjegyfüzet (36-16)  
2 db hangjegyfüzet a zenei osztályban A5 méret 
Egyéb eszközök(tavalyi is jó):  
papírszögmérő  
színes ceruzák  
rövid vonalzó  
egyenes hosszú vonalzó  
derékszögű vonalzó  
körző  
1 db A3 rajztömb (tavalyi!!)  
1 db papíriratgyűjtő (ÉK kották)  
tavalyi rajz vázlatfüzet 


