
5. évfolyam részére szükséges taneszközök 

RAJZFELSZERELÉS  

 2 csomag A/4-es famentes rajzlap (dipa, műszaki) 

 2 csomag A/3-as famentes rajzlap (dipa, műszaki) 

 1 ív színes karton / fotókarton  

 12 db-os színes ceruza készlet 

 2B-s, 3B-s grafitceruza 

 2-3 db fekete tűhegyű fi lctoll 

 körző, vonalzókészlet 

 olló, ragasztó 

 fekete tus 

 10 db-os ICO (sünis) tempera készlet+1tubus fehér  

 2,4,6,10-es ecsetek 

 műanyag paletta  

 ecsetesedény, rongy v. szivacs 

 ajánlott: vízfesték (ANILINKY), Színes fi lctollak 

MATEMATIKA 

 1 db kis alakú négyzetrácsos füzet (beadandó, dolgozatfüzet lesz) 

 1 db kis alakú sima füzet (beadandó, dolgozatfüzet lesz) 

 1 db kis alakú négyzetrácsos füzet (órára) 

 1 db kis alakú sima füzet (órára) 

 Körző (egyszerű) 

 Szögmérő műanyag 

 30 cm-es hosszú vonalzó 

 Háromszög vonalzó 

 Tolltartóban 15 cm-es kis vonalzó 

NÉMET 

 3 db vonalas füzet 

 1 db szótárfüzet 

 szótár 

 zöld színes ceruza vagy toll  

 1db mappa a fénymásolatoknak 

TERMÉSZETISMERET  

 A/5-ös méretű vonalas (vagy sima lapú) füzet 

 földrajzi atlasz (Képes Földrajzi atlasz 5-10. évfolyamosok számára, Mozaik Kiadó, MS-4105, de 

természetesen más kiadó atlasza is megfelelő), akiknek nincs atlaszuk, a könyvtárból kölcsönözhetnek  

HON- ÉS NÉPISMERET 

 1 db vonalas füzet 

TÖRTÉNELEM 

 1 db vonalas füzet 

 

 



TECHNIKA 

 A4 méretű füzet (vonalazás és négyzetháló mentes üres)  

 Nagy méretű vonalzó készlet (3 darabos, a hosszú 30 cm) 

 Puha és kemény ceruza (B és H jelű)  

 Puha radír, körző, olló, stift ragasztó. 

IRODALOM, NYELVTAN  

 kék színű toll, grafitceruza, javításhoz zöld színes,  

 1 db mappa nyomtatott anyagok tárolására (lehetőleg A5 -ös méret, hogy ne törjön meg a táskában), 

 5 db vonalas füzet (nyelvtan órai munka, irodalom órai munka, helyesírás, fogalmazás, olvasó napló)  

INFORMATIKA 

 1 db négyzethálós füzet 

TESTNEVELÉS 

 Fehér póló, sötét nadrág, váltó zokni (lehetőleg fehér), lányoknak hajgumi, hűvösebb időre melegítő. 

 Tornacipő (ha lehet teremcipő, mert az nem csúszik annyira). 


