
FELSŐ TAGOZATOS TANESZKÖZLISTA – 2015/2016. 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!  

Magyar nyelv és irodalom: 
 A5 (hagyományos) méretű, 32 lapos vonalas füzetből 4 db 

 Kötelező olvasmányok, (amit a nyári szünetben olvass el!): 

5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 Grimm és Andersen mesék (5-5 db.) 

6. Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 Daniel Defoe. Robinson Crusoe 

7. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (Választható helyette):Jókai Mór: Aranyember 

8. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (8.abc) 

 Tamási Áron: Ábel A rengetegben (8.b) 

 Shakespeare: Rómeó és Júlia (8.b) 

 Szabó Magda: Abigél (8.ac) 

 

 Ajánlott olvasmányok: 

5. Stevenson: A kincses sziget 

 Lengyel Dénes: Régi magyar mondák 

 Kiss Attila: Altináj 

 Milne: Micimackó 

 Szabó Magda: Tündér Lala 

 

6. Móra Ferenc: Rab ember fiai 

 Kipling: A dzsungel könyve 

 Bálint Ágnes: Szeleburdi család 

 Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

 Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember 

 Burnett: A titkos kert 

 Karl May: Az Ezüst-tó kincse 

 

7. Mikszáth Kálmán: Jó palócok vagy 

 Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak 

 Dickens: Copperfield Dávid 

 Jókai Mór: Törökvilág Magyarországon 

 Shakespeare: Szentivánéji álom 

 Moliére: A fösvény / Képzelt beteg / Tartuffe 

 

8. Móricz Zsigmond: Árvácska 

 Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

 Shakespeare: Rómeó és Júlia 

 Rideg Sándor: Indul a bakterház 

 Lois Lowry: Emlékek őre 

 Tamási Áron: Ábel A rengetegben 

 Shakespeare: Rómeó és Júlia 

 

Történelem: 
 A5 (hagyományos) méretű, 32 lapos vonalas füzetből 3 db (1 db dolgozat füzet) 

 1 csomag írólap, színes ceruza 

 1 db kisvonalzó, ami a tolltartóban elfér 

Matematika: 
 A5 (hagyományos) méretű, 32 lapos négyzetrácsos füzetből 5 db (egész tanévre) 

 A4 (nagy méretű, de nem spirál), 32 lapos sima füzetből 2 db (5-6. osztály), 3 db (7-8. osztály) 

 Körző, szögmérő, színes ceruza vagy tollkészlet 

 2 db vonalzó (1 db egyenes és 1 db derékszögű) 

 1 db 20cm-es kis vonalzó mindig legyen a tolltartódban 

 2 csomag írólap, 2 db milliméterpapír 

 5. osztályosoknak: 2 db dobókocka 

Idegen nyelv: 
 A4 méretű vonalas füzetből 3 db (Angolosok) 

 A5 méretű vonalas füzetből 2 db (Angolosok) 

 A5 (hagyományos) méretű, 32 lapos vonalas füzetből 2 db (Németesek) 

 A5 (hagyományos) méretű szótárfüzetből 1 db 

 A4 méretű lefűzős dosszié nylon tasakokkal (témakörökhöz) 

 1 csomag írólap 

 Ajánlott irodalom 5-8. osztály (angolosok): 

o Országh-féle (Akadémiai Kiadó). Angol-magyar/magyar-angol kisszótár 

o Bajnóczi Beatrix: 888 kérdés és válasz angol nyelvből szóbeli nyelvvizsgára készülőknek 

o Raymond Murphy: Essential Grammar in Use (elementary) 



 

Természetismeret (5-6. osztály): 
 A4 (nagy méretű, de nem spirál), 32 lapos sima füzetből 1 db biológia órára 

 A4 (nagy méretű, de nem spirál), 32 lapos négyzetrácsos füzetből 1 db földrajz órára 

 Színes ceruza készlet, 1 csomag írólap 

Biológia (7-8. osztály): 
 A4 (nagy méretű, de nem spirál), 32 lapos sima füzetből 1 db 

 Színes ceruza, 1 csomag írólap 

Földrajz (7-8. osztály): 
 A4 (nagy méretű, de nem spirál), 32 lapos négyzetrácsos füzetből 1 db 

 Színes ceruza, 1 csomag írólap 

Fizika (7-8. osztály): 
 A5 (hagyományos) méretű, 32 lapos sima füzetből 2 db 

 Színes ceruza, 1 csomag írólap, 1 db milliméterpapír 

Kémia: (7-8. osztály): 
 A4 (nagy méretű, de nem spirál), 32 lapos sima füzetből 1 db 

 1 csomag írólap 

Hon-és népismeret 
 32 lapos vonalas füzetből 1 db 

Ének-zene: 
 1 db. A4 (nagy méretű, de nem spirál) kottafüzet – akinek tavaly ilyen volt, azt folytathatja 

Rajz: 
 30 db A/4-es méretű műszaki rajzlap (DIPA/Victoria), NEM keretezett! 

 1-1 db nagy tubusos tempera a következő színekből: sárga, piros, kék, bordó, fekete, fehér 

 10-12 db-os jobb minőségű filctoll-készlet (nem vágott hegyű, nem szövegkiemelő, nem vastag, nem 

alkoholos) és 10-12 db-os jobb minőségű színes ceruza-készlet 

 Fekete vagy kék tűfilcből 2 db 

 30 cm-es vonalzó, derékszögű vonalzó, körző, technokol ragasztó (nem ragasztóstift!) 

 2db 2B-s ceruza, radír 

 3 db jobb minőségű ecset (vékony, közepes, vastag) – Az alsó tagozaton használt is jó 

 1 csomag origami lap 

Technika: 
 1 cs. A4-es színes lap, 1 csomag színes origami lap 

 2 db varrótű, 1 gombolyag vastagabb fonál, 2 db nagylyukú hímzőtű, 1 db hímzőfonál, 

 fehér színű cérna, éles olló, Technokol ragasztó (nem ragasztóstift!) 

 1 csomag hurkapálca, 30 cm-es vonalzó, körző 

 10 db A/4-es méretű műszaki rajzlap (keretezett), 5db A/4-es milliméterpapír 

Számítástechnika (6-7-8. évfolyam): 
 A5 (hagyományos) méretű, 32 lapos négyzetrácsos füzetből 1 db 

Testnevelés: 
 Lányoknak – fehér, felirat nélküli póló, fekete – tagozatosoknak piros biciklis nadrág, hajgumi 

 Fiúknak – fehér, felirat nélküli póló vagy trikó, kék – tagozatosoknak piros tornanadrág 

 Fehér zokni, edzőcipő vagy tornacipő 

 Tisztasági felszerelés, (Nem fújós!) dezodor 

 

Az iskolai és szülői fontos információk számára 1 db A5 (hagyományos) méretű, 32 lapos vonalas füzetet 

kérünk ÜZENŐ FÜZET számára. 

A házi feladatok feljegyzéséhez 1 db LECKEFÜZETRE lesz szükség. 

 

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

 Lányoknak: fekete szoknya, fehér, galléros blúz, fekete ünneplő cipő 

Bizonyos esetekben a Kőrösi-póló. Új iskola póló vásárlására lesz lehetőség az Iskolában. 

 

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

A felső tagozatban tanító pedagógusok 


