
Taneszközlista 5. osztály 
 

Matematika 

 

• A/4-es méretű négyzetrácsos (nem spirál); 

• A/4-es geometria füzet (sima, nem spirál); 

• 2db vonalzó (egyenes és derékszögű); 

• körző; 

• szögmérő; 

• grafit ceruza, színes ceruzák, radír, toll, zöld színes a javításhoz. 

 

Digitális kultúra 

 

• Kisalakú vonalas füzet, vékony; 

• Toll. 

Történelem 

• nagy vonalas füzet, de ne spirálfüzet legyen, 

• kék és piros toll, piros és zöld ceruza, grafit, radír, 

• egy pici stiftes ragasztó (ami belefér a tolltartóba), 

• egyenes vonalzó, ami belefér a tolltartóba. 

 

Hon-és népismeret 

 

• Kisalakú vonalas füzet, vékony. 

• Toll és ceruzák (grafit, színes), kis ragasztó stift. 

 

Hittan 

• A4-es méretű vonalas füzet (nem spirál); 

• Biblia (új fordítású legyen, ne Károli). 

 
Ének-zene és Egyházi ének 

 

• Ének tankönyv, Zsoltárkönyv (az újonnan érkezők kapnak az iskolától); 

• 5 vonalas kottafüzet 1 db (mindkét órára ugyanaz); 

• Tolltartó (fekete ceruza, toll). 

 

Magyar nyelv és irodalom 

5.m 

• A5-ös füzet (irodalom) 

•  A5-ös füzet (nyelvtan)  

•  egy kis ragasztó 

 



5. a 

• 2 nagy vonalas füzet, de ne spirálfüzet legyen, 

• 1 pici vonalas füzet, de ne spirálfüzet legyen, 

• nyelvtanból 1 db mappa, 

• kék és piros toll, piros és zöld ceruza, grafit, radír, 

• egy pici stiftes ragasztó (ami belefér a tolltartóba), 

• egyenes vonalzó, ami belefér a tolltartóba. 

 

Angol nyelv 

• 2 db A5-ös vonalas füzet (az egyik füzet legyen a hagyományos 32 lapos ez lesz a 

dolgozatfüzet, a másik legyen vastagabb az órai munka és házi feladat számára) 

• egy szótárfüzet 

• egy mappa a fénymásolatoknak, amit a tanév során fognak kapni 

 

Természettudomány 

• vonalas füzet, a méret mindegy; 

• színes ceruza; 

• olló; 

• ragasztó; 

• vonalzó, mérőszalag (ezeket nem kell mindjárt az elején behozni, de érdemes otthon 

talonba tartani.) 

 

Technika/ tervezés 

 

• 10 db A/4-es méretű rajzlap (műszaki rajzlap, de keretezés nélkül); 

• 1db 30 cm-es egyenes vonalzó, 1 db 2B-s ceruza, olló, ragasztó (folyékony, vagy 

kenhető változatban is jó, tetszés szerint), 1 guriga cellux; 

• 2 csomag színes lap (hajtogatásra, akár kisebb, akár nagyobb változatban, akár négyzet, 

akár téglalap formában, origami papír is lehet, de az sajnos drágább); 

• 1db A/4-es méretű sima lapú füzet (ebbe fogunk hetedik év végéig dolgozni); 

Valamennyi eszköz elfér majd a rajzos dobozunkban, hiszen ezeket az eszközöket 

(részben) rajz órákon is használni fogjuk.  

 

Vizuális kultúra (rajz) 

 

• 20 db A/4-es műszaki rajzlap (szintén keretezés nélküli)+ 1db, a rajzlapok méretéhez 

igazodó mappa (névvel ellátva) 

• 1db 2B-s ceruza, 1db 2H-s ceruza, radír, hegyező; 

• 12 tagú vízfesték, vékony, középvastag és vastag ecset (2, 5, 10); 



•  filctoll (leglább 4 szín (fekete, sárga, kék, piros), zsírkréta- vagy pasztellkréta készlet; 

•  vizes tálka, kis törlőruha (az ecseteknek), viaszosvászon, vagy reklámszatyor (ez 

utóbbit félbevágjuk majd, hogy a rajztáblákra illeszthető legyen), amit alátétként tudunk 

majd használni 

• (Színes lapok, olló, ragasztó, vonalzó - de ezeket a technika csomagból is fel tudjuk 

használni, így külön nem kell venni. Ha esetleg elfogynak, csak akkor kell pótolni!) 

• 1db sima lapú füzet (itt a kisebb méret is jó), ami a művészettörténet füzet lesz (nem 

azonos a technika füzettel) 

• A felszerelés darabjait ( a rajzlapok és mappa kivételével) egy cipős dobozba kérem 

majd berakni, így könnyen tudjuk a teremben lévő szekrényekben tárolni ezt a sokféle 

eszközt! A dobozokra feltűnő módon kérem a neveket felírni! 

Testnevelés 

A testnevelés órára vonatkozó előírásokat a testnevelő az első tanórán ismerteti tanulókkal. 

• A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

sportfelszerelés viselése kötelező. A testnevelésórán tornacipő, fekete nadrág, és fehér 

póló az iskola emblémájával. Ajánlott váltózokni. Hosszúhajú lányoknak hajgumi. 

• Testnevelésóra alatt a felmentett tanulóknak is a tornateremben, illetve a sportpályán 

kell tartózkodniuk ezért tornacipőt nekik is fel kell venni. 

• Az öltözőkben a testnevelés óra alatt senki sem tartózkodhat, az öltözőket zárva kell 

tartani, az öltözőkben pénz, értéktárgy saját felelősségre hagyható. 

• A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót. 

• Testnevelésórán történő részvétel alóli felmentés csak orvosi igazolás alapján adható ki. 

• Állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell részt venniük a tanítási órán, ha 

az első, vagy utolsó óra, amennyiben rendelkezik erre vonatkozó határozattal a 

tagozatvezetőtől. 

• A rendszeresen sportoló tanulók a szeptember 15.-ig, a második félévre vonatkozóan 

február 1.-ig leadott kérelem és sportolói adatlap leadása után mentesülnek a plusz két 

óra testnevelés alól. A kérelem letölthető az iskola honlapjáról. 

 

  



Kötelező olvasmányok felső tagozaton 

5. osztály: 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

6. osztály:  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 

7. osztály: 

Lois Lowry: Az emlékek őre 

 

8. osztály: 

Szabó Magda: Abigél 

William Golding: A Legyek Ura 

 

Ezeken kívül még 5-6. évfolyamon egy, 7-8. évfolyamon egy vagy kettő kötelező olvasmány 

lesz minden évfolyamon a magyartanár belátása szerint, az osztály érdeklődési köréhez, 

igényeihez igazítva, amit a tanév során tudnak meg a gyerekek. 

A kötelező olvasmányokat nem kell a nyári szünetben elolvasni, mert nem feltétlenül az év 

elején kerülnek sorra. Minden diák időben meg fogja tudni, mikor szükséges elkezdenie. 

 

 


