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5. osztály 

 

Kérjük, hogy a füzetek NE spirálozottak legyenek. Köszönjük! 
 

Angol: 1 db A/4 –es füzet nyelvtanhoz (tavalyi) 

 2 db A/4-es vonalas füzet  

 1 db szótár füzet (jó a tavalyi is) 

 1 csomag írólap 

 

Ének: 1 db ötvonalas kottafüzet (jó a tavalyi is) 

 

Etika/ Hittan: 1 db A/4-es felsős vonalazású füzet 

 

Informatika: 1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet 

 vonalzó 

 piros, kék és zöld színes ceruzák vagy golyós tollak 

 

Magyar irodalom: 1 db A/5 –ös felsős vonalazású füzet (év elején le kell adni dolgozatokhoz) 

 1 db felsős vonalazású órai füzet (bármilyen lehet) 

 1 db felsős vonalazású füzet az olvasónaplókhoz (bármilyen lehet) 

 

Magyar nyelv: 1 db A/5 –ös felsős vonalazású füzet (év elején le kell adni dolgozatokhoz) 

 1 db felsős vonalazású órai füzet (bármilyen lehet) 

 

Matematika: 2 db A/4-es négyzetrácsos füzet 

 1db A/4-es sima füzet 

 30 cm-es vonalzó, derékszögű vonalzó, szögmérő, körző 

 12 – 15 cm-es vonalzó, színes ceruzák (ez mindig legyen a tolltartóban) 

 

Technika: 1 db A/4 –es sima füzet 

 10 db A/4-es műszaki rajzlap 

 

Term.ism. – biológia: 1 db A/4-es vonalas füzet 

 

Term.ism. – földrajz: 1 db füzet (bármilyen) 

 



Testnevelés: gumitalpú edzőcipő 

 váltó póló, nadrág, zokni 

 

Történelem: 1 csomag írólap 

 1 db A/4-es sima füzet 

 1 db A/4-es felsős vonalazású füzet 

 

Rajz: 1 db A/4-es rajzlaptartó mappa 

 1db A/4-es vonalas füzet (81-32) 

 40 db famentes rajzlap 

 1 csomag A/4-es színes papír 

 12 színű színes ceruza 

 12 színű pasztellkréta (ajánlott: Südorpastel boya oil) 

 1 doboz szürke gyurma 

 puha 2B-s grafitceruza 

 12 színű gombfesték (ajánlott: ANILINKY) 

 3 db jó minőségű ecset: 4-es, 6-os, 10-es (ajánlott: SÜDOR, vagy PELIKÁN) 

 ecsettörlő rongy, vizesedény 

 1db jó minőségű olló 

 1 db rúd ragasztó 

 egy tartódoboz (cipős doboz is jó) 

 

 

Az osztályba tisztasági csomag 

5 csomag 100-as papírzsebkendő (lehetőleg jobb minőségű) 

4 guriga wc papír 

2 tekercs papírtörlő kendő 

1 folyékony szappan vagy utántöltő 

1 csomag szalvéta (ne éttermi) 

 

Napköziseknek tisztasági csomag 

4 csomag 100-as papírzsebkendő 

1 csomag szalvéta 

4 guriga wc papír 

1 tekercs papírtörlő 

 


