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Fizika 
7. 1 db négyzetrácsos füzet (27-32), 1 csomag írólap 

8. 1 db négyzetrácsos füzet (27-32), 1 cs. írólap 

Ének 5-8. 1 db hangjegyfüzet 

Történelem 5-8.  (21-32) vonalas füzet 

Természetismeret 5-6. jegyzetfüzet, színes ceruza, 1 cs. írólap 

Biológia 7-8. jegyzetfüzet, színes ceruza, 1 cs. írólap 

Angol 5-8. szótárfüzet, vonalas füzet, 1 cs. írólap 

Technika 5-8. 
sima füzet (20-32), 10 db rajzlap, 30 cm-es vonalzó, 

ceruza, toll, radír, színes ceruza, 1 cs. írólap 

Matematika 5-8. 

négyzetrácsos füzet: nagy (87-32), négyzetrácsos dolgozat 

füzet: kicsi (27-32), sima mértan füzet: nagy (87-32),  

körző, vonalzó (1 db derékszögű, 1 db egyenes), szögmérő, 

színes ceruzák 

Magyar 

5. 
2-2 db füzet: vonalas, A/5 méretű, 1 db zöld golyóstoll, 1 

cs. írólap 

6. 
2-2 db füzet: vonalas, A/5 vagy A/4 méretű, 1 cs. írólap, 1 

db zöld golyóstoll 

7. 
2-2 db füzet: vonalas, A/5 vagy A/4 méretű, 1 cs. írólap, 1 

db zöld golyóstoll 

8. 2 db füzet: vonalas, A/5 vagy A/4 méretű,1 cs. írólap 

Testnevelés 5-8. 

Az alábbi értelemszerűen váltóruha, tehát nem 

tornázhatnak abban a ruhában a diákok, amiben az iskolába 

jöttek, akkor sem, ha megfelel az előírásnak: 

KÖTELEZŐ FELSZERELÉS: sportcipő/edzőcipő, fehér 

póló (lehetőség szerint felirat nélküli, de sportmárka 

logóval vagy reklámfelirattal ellátott póló is megfelelő, pl. 

futóversenyen, táborban, túrán kapott póló), sötétkék vagy 

fekete sport rövidnadrág, lányoknak fekete leggings is 

választható. Az idén nagyobb gyakorisággal fogjuk a 

testnevelés órákat a szabad téren tartani. Ezért az első 

naptól kezdve kötelező a melegítő alsó és felső, amely 

bármilyen színű lehet! 

Rajz 5-8. 

A/4 sima füzet, 40db rajzlap, rajzmappa, 6 db-os tubusos 

temperakészlet, vízfesték, 3 kerek ecset vízfestéshez, vizes 

edény, keverőtál, szivacs, színes ceruzák, filctollak, 

ragasztó, olló, színes papír, 1 cs. írólap 

Informatika 5-8. négyzetrácsos füzet A5-ös 

Földrajz 5-8. A/4 sima füzet 

Kémia 7-8. jegyzetfüzet (az első tanórán megbeszéltek szerint) 

Etika 5-8. jegyzetfüzet (az első tanórán megbeszéltek szerint) 

 


