
 

Felszerelés az 5-9. osztályosok számára 

2021/2022-es tanév 
 

mi milyen db. 

MATEMATIKA 

füzet, A4, sima 

Lehet spirál is, tűzött is. Jó ha minél több minden 1 db füzetben 

van majd, a következő tanévkezdéskor sem kell majd új füzet, 

lehet folytatólagosan vezetni majd. De több füzet is jó, ha tud 

vigyázni rá, nem hagyja el. Ragasztunk is majd bele, így jó ha nem 

nagyon vékonyak a lapok (jó minőségű) 

1 

7-9. osztály: 

füzet, A4, 

kockás  

Lehet spirál is, tűzött is. Lehet folytatni a tavalyit. Egyszerre egyet 

fogunk használni, a többi tartalék. 
2-3 

5-6. osztály: 

jegyzettömb, 

kockás, A5  

ragasztott vagy perforált 

A lényege, hogy könnyen kitéphetőek legyenek lapok, amiket 

használunk majd, ha kell négyzetrács. Utána beragasztjuk a sima 

füzetbe vagy a mappába tesszük. 

1 

mappa, A4 
A4, A5 lapoknak, NEM kell kemény, vastag, 

sima gumis papír vagy műanyag mappa jó. Mateknak külön kell. 
1 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 



 

A4-es vonalas 

füzet 

Irodalom, Nyelvtan illetve Fejlődésem magyarból felirattal 

A füzetekből nem kell minden tanévkezdéskor újat nyitni, lehet 

folytatólagosan vezetni. Ennek függvényében a szülőkre bízom, 

hogy a tűzött vagy a spirálfüzetet választják. A lényeg, hogy 

tartós, jó minőségű legyen. 

3 

mappa, A4 
A fénymásolatokat lehet a füzetben vagy külön mappában is 

őrizni, kinek hogy kényelmesebb. 
1 

A gyerekek pihenjenek sokat a nyáron, mozogjanak, töltsék idejüket a szabadban! 

Olvassanak el egy választott könyvet, tanév elején pedig majd bemutatják társaiknak! 

EMBER ÉS TÁRSADALOM 

A4-es vonalas 

füzet 
tűzött vagy spirál 1 

A5-ös vonalas 

füzet 
lehetőleg spirál, de tűzött is jó 1 

mappa, A4 
lapoknak, NEM kell kemény, vastag, 

sima gumis papír vagy műanyag mappa jó. 
1 

EMBER ÉS TERMÉSZET 



 

füzet, A4, sima 

5-6.osztályban egyszerre csak egy kell, de biztosan be fog telni a 

tanév folyamán 

7-9. osztályban 4 kell egyszerre + 1-2 pót  

5-6. o: 2-3 db, 

7-9. o..: 5-6 db 

sorvezető   1 

ANGOL 

A4-es vonalas 

füzet  
tűzött vagy spirál 1 

szótárfüzet   1 

A5-ös vonalas 

füzet  
  1 

A4-es irattartó 

mappa 

Lapoknak. Legyen könnyű, sima gumis papír vagy műanyag 

mappa. 
1 

MŰHELY 

„festős póló” 
Egy régi póló legyen az iskolai szekrényben az önfeledt koszolós 

alkotáshoz. 
1 

Váltócipó 

(lehetőleg zárt 

cipő) 

A műhelyben zárt cipőt kell viselni (balesetmegelőzés). A 

tornacipő tökéletesen megfelel. 
  



 

hajgumi 

Akinek hosszú a haja, legyen kéznél hajgumi. Nem kötelező, de 

egy-egy tevékenységhez praktikus összefogni a hajat. (Érdemes 

tenni egyet az iskolai dobozba.) 

1-1 

TESTNEVELÉS 

rövidnadrág kék vagy fekete   

fekete hosszú 

leggings 
lányoknak tornához   

zokni fehér   

sportcipő világos talpú, ami nem hagy nyomot   

melegítő alsó      

széldzseki 
Szeles napokon hozzanak magukkal a gyerekek széldzsekit. Nem 

kell betenni a tornafelszerelésbe. 
  

tisztálkodási 

csomag 
törölköző, tusfürdő, lányoknak fésű és hajgumi is.   

téli 

foglalkozásokra 

meleg ruha 

sál, sapka, kesztyű, korcsolyázáshoz: síruha vagy anorák    



 

ÉNEK-ZENE 

5 vonalas 

(kottafüzet) 
tetszőleges méretben 1 

 

Informatika 

füzet 
Egy-egy dolog feljegyzésére használjuk, több éven keresztül lehet 

ugyanabba írni.  
1 

TOLLTARTÓ 

toll, kék, zöld, 

piros 
Kék tollból legyen 2+ db, többiből 1-1 elég. 1-1 

ceruza vagy 

rotring 
Mindegy melyik, lehet HB de inkább B. 1-2 

radír   1 

színes ceruza 

készlet 
6-12 szín elég 1 

vonalzó 15-20 cm-es is elég, lehet nagyobb is, lehet 1 kicsi és 1 nagyobb is.   



 

szögmérő 

A teljes 360 fokos jobb, elsősorban mert sokkal jobban repül, és a 

repülés végeztével nincs éles sarka, mely a repülést megállító 

valamibe vagy valakibe beleállhatna. 

  

olló 

Kicsi elég, de minden nap legyen! 

1 

stiftes ragasztó 1 

szövegkiemelő Opcionális. Szimpatikus színű, lehet többféle is.   

Kérjük, hogy lehetőség szerint a gyerekek hibajavítót ne hozzanak magukkal. 

ISKOLAI DOBOZ 

doboz Az alábbiak iskolai tárolására. 1 

körző 

Ha jót szeretnének, ajánlom pl. a Rotring 0646540-est (körző + 

adapter). Adapter nem feltétlen kell, de pl. színes tollat tud tenni 

a körzőbe, ha szeretne. De sima, olcsóbb is jó. 

1 

piros-kék 

korongok 

Számolókorongnak is nevezik (bár pont számolni keveset fogunk 

vele…). 
1 

Kétoldalú 

kistükör 

 

Egyoldalú is elég valójában, csak az jóval könnyebben törik. 

Jó ha tokban van, vagy egy borítékba, vagy bármibe van téve. 

(6-7. osztályban, 5-ikben nem kell) 

1 



 

szögmérő (csak 

8. osztály) 
Papír vagy műanyag  1 

mérőszalag, 

min. 1m-es 

Lehet a sima papír (mint az IKEA-s), vagy műanyag a legjobb, fém 

is lehet (majd vigyázunk, ne vágjuk össze egymást), de nem kell 
1 

hajgumi, 

régi póló 
a műhelynél leírtak szerint 1-1 

EGYÉB 

váltó szandál vagy papucs – célszerű névvel ellátni 

 

Köszönjük!        

 


