
FELSŐ TAGOZATOS TANESZKÖZLISTA – 2022/2023. tanév 
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 

Mellékelten közöljük a felső tagozatban szükséges taneszközök listáját. Így sorban állás nélkül, időben beszerezhető minden szükséges felszerelés. Az egyes osztályok már a 

jövő tanévre vonatkoznak!  

 

Az ünneplő viselet tanulóink számára:   Fiúknak: sötét szövetnadrág, fehér ing, fekete ünneplő cipő. 

       Lányoknak: sötét szoknya vagy szövetnadrág, fehér blúz, fekete ünneplő cipő. 

 

FELSŐ TAGOZAT 
5. osztály (Fügefa, 

Szőlővessző) 

6. osztály (Golgota, 

Emmausz) 

7. osztály 

(Csipkebokor) 

8. osztály (Bárka, 

Tűzszekér) 
A következőkkel felszerelt tolltartó: 12 színű színes ceruza, 1 db stiftes ragasztó (órai munkához), olló (órai munkához), kék toll (2-3 db), ceruza HB (2-3 db) (rotring is 

használható), 1 db javító színű toll, piros-kék vékony ceruza (1 db). 1db ÜZENŐFÜZET, 1 db LECKEFÜZET, 10 db boríték a kapcsos könyvhöz (LC6-kis méretű)(ofők év 

elején beszedik). 

Magyar nyelv és irodalom 
1–1 nagyalakú vonalas füzet 

mindkét tárgyhoz, 1 cs. írólap 

1-1 nagyalakú vonalas füzet 

irodalomra és nyelvtanra (tavalyi 

folytatható) (amit elkezdtünk: 

olvasónapló füzet) 1 cs. írólap 

1-1 nagyalakú vonalas füzet 

mindkét tárgyhoz 

1 cs. írólap 

1-1 nagyalakú vonalas füzet 

irodalomra és nyelvtanra, 1 cs. írólap 

 

Kötelező vagy ajánlott 

olvasmányok: 

(amit a nyári szünetben olvass 

el!) 

Kötelezők: 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Szabó Magda: Tündér Lala  

Önálló feldolgozás év közben: 

Fügefa és Szőlővessző osztályok: 

Nyulász Péter: Helka (1. kötet) vagy 

Kis Attila: Altináj (a könyvvel 

kapcsolatos feladatot év elején 

kapják, és a tavaszi szünet után kell 

leadni…) 

Kötelezők: 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

Önálló feldolgozás év közben: 

Karl May: Az Ezüst-tó kincse vagy 

F.H. Burnett: A titkos kert (a 

könyvvel kapcsolatos feladatot év 

elején kapják, és a tavaszi szünet 

után kell leadni…) 

Kötelezők: 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter 

esernyője 

Önálló feldolgozás év közben: 

Eleanor Porter: Az élet játéka 

vagy Verne: Kétévi vakáció vagy 

Tonke Dragt: Levél a királynak (a 

könyvvel kapcsolatos feladatot év 

elején kapják, és a tavaszi szünet 

után kell leadni…) 

Kötelező: 

Shakespeare: Rómeó és Júlia 

Önálló feldolgozás év közben: 

Agatha Christie: Halál a Níluson vagy 

Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány (a 

könyvvel kapcsolatos feladatot év elején 

kapják, és a tavaszi szünet után kell 

leadni…) 

Történelem 1 db nagy alakú vonalas füzet 
1 db nagy alakú vonalas füzet (a 

tavalyi folytatható) 

1 db nagy alakú vonalas füzet 

(a tavalyi folytatható) 

1 db nagy alakú vonalas füzet (a 

tavalyi folytatható) 

Matematika 

1 db nagy alakú négyzetrácsos 

füzet (nem spirál); geometria 

felszerelés (használható körző, 2 

db papír szögmérő, 2 db vonalzó, 

amiből legalább az egyik 

háromszög vonalzó); 1 csomag 

A4-es négyzetrácsos lap – 

dolgozatoknak (nagy alakú 

füzetből kiszedett lapok is jók!) 

1 db nagy alakú négyzetrácsos 

füzet (nem spirál); geometria 

felszerelés (körző, műanyag 

szögmérő, 2 db vonalzó, amiből 

legalább az egyik háromszög 

vonalzó); számológép (egyszerű, 

de legyen rajta gyökjel; csak az 

év végi kompetenciamérés során 

használjuk); 1 csomag A4-es 

négyzetrácsos lap – 

dolgozatoknak (nagy alakú 

füzetből kiszedett lapok is jók!) 

1 db nagy alakú négyzetrácsos 

füzet (nem spirál), 1 db nagy 

alakú sima füzet; geometria 

felszerelés (körző, műanyag 

szögmérő, 2 db vonalzó, 

amiből legalább az egyik 

háromszög vonalzó); 1 csomag 

A4-es négyzetrácsos lap – 

dolgozatoknak (nagy alakú 

füzetből kiszedett lapok is jók!) 

1 db nagy alakú négyzetrácsos füzet 

(nem spirál), 1 db nagy alakú sima 

füzet (a tavalyi folytatható); geometria 

felszerelés (körző, műanyag 

szögmérő, 2 db vonalzó, amiből 

legalább az egyik háromszög 

vonalzó); számológép (egyszerű, de 

legyen rajta gyökjel); 1 csomag A4-es 

négyzetrácsos lap – dolgozatoknak 

(nagy alakú füzetből kiszedett lapok is 

jók!) 



Angol nyelv 
1 db nagyalakú vonalas füzet, 1 

csomag írólap 

1 db nagyalakú vonalas füzet, 1 

csomag írólap 

1 db nagyalakú vonalas füzet, 

1 csomag írólap 

1 db nagyalakú vonalas füzet, 1 

csomag írólap 

Természetismeret 
1 db nagyalakú vonalas füzet, 1 

csomag írólap, iránytű 

1 db nagyalakú vonalas füzet, 1 

csomag írólap 
nincs ilyen tárgy 

Biológia nincs ilyen tárgy 
1 db nagyalakú vonalas füzet, 

1 csomag írólap 

1 db nagyalakú vonalas füzet, 1 

csomag írólap 

Földrajz nincs ilyen tárgy 
1 db nagy alakú sima vagy 

vonalas füzet. 

1 db nagy alakú sima vagy vonalas 

füzet. 

Fizika nincs ilyen tárgy 

1 db kisalakú négyzethálós 

füzet, 1 csomag írólap, 

számológép (kicsi, olcsó). 

1 db kisalakú négyzethálós füzet, 1 

csomag írólap, számológép (kicsi, 

olcsó). 

Kémia nincs ilyen tárgy 

1 db kisalakú vonalas füzet, 1 

csomag írólap, számológép 

(kicsi, olcsó). 

1 db kisalakú vonalas füzet, 1 csomag 

írólap, számológép (kicsi, olcsó). 

Digitális 

kultúra/Informatika 

1 db kis alakú négyzetrácsos 

füzet 

1 db kis alakú négyzetrácsos 

füzet 

1 db kis alakú négyzetrácsos 

füzet 

1 db kis alakú négyzetrácsos füzet 

Ének-zene 
1 db nagy alakú ének-zene füzet 1 db nagy alakú ének-zene füzet 1 db nagy alakú ének-zene 

füzet 

1 db nagy alakú ének-zene füzet 

Technika 

Kertész kesztyű, piros Pritt stiftes 

ragasztó (beszedem) 

 

 

Kertész kesztyű, 5 db A/4-es 

színes karton, amiből 2db fekete, 

a többi tetszőleges 

1 csomag négyzet alakú origami 

készlet (beszedem) 

Kertész kesztyű, 1 db fekete 

színű Stabilo tűfilc, 1 db piros 

színű Stabilo tűfilc (beszedem) 

 

nincs ilyen tárgy 

Rajz 

A/4-es dosszié 50 db A/4-es 

famentes, hófehér rajzlap 

(beszedem) A felszerelést 

szeptemberben megbeszéljük. 

A/4-es dosszié 50 db A/4-es 

famentes hófehér rajzlap 

(beszedem) A felszerelést 

szeptemberben megbeszéljük. 

A/4-es dosszié 50 db A/4-es 

famentes hófehér rajzlap 

(beszedem) A felszerelést 

szeptemberben megbeszéljük. 

A/4-es dosszié 20 db A/4-es famentes 

hófehér rajzlap (beszedem) A 

felszerelést szeptemberben 

megbeszéljük. 

Hon- és népismeret nincs ilyen tárgy lásd technika és rajz tantárgy… nincs ilyen tárgy 

Testnevelés 
2 db fehér póló, tornacipő, sötét 

nadrág, váltó zokni 

2 db fehér póló, tornacipő, sötét 

nadrág, váltó zokni 

2 db fehér póló, tornacipő, 

sötét nadrág, váltó zokni 

2 db fehér póló, tornacipő, sötét 

nadrág, váltó zokni 

CSÉN nem kérünk eszközt hozzá 

Hittan 
1 db nagyalakú vonalas füzet 1 db nagyalakú vonalas füzet 

(tavalyi folytatható) 

1 db nagyalakú vonalas füzet 

(tavalyi folytatható) 

1 db nagyalakú vonalas füzet (tavalyi 

folytatható) 

 

Az elkövetkezendő nyári szünetre jó pihenést, sok szép élményt kívánunk Nektek és Szüleiteknek!    A felsős Kovászkör 


