
FELSŐ TAGOZATOS TANESZKÖZLISTA – 2021/2022. 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 összevont cellák esetén minden évfolyamon ugyanazt kérjük beszerezni. 

Az ünneplő viselet tanulóink számára: Fiúknak: fekete szövetnadrág, fehér ing, fekete ünneplő cipő. Lányoknak: fekete szoknya vagy szövetnadrág, fehér blúz, fekete 

ünneplő cipő. Bizonyos esetekben a Kőrösi-póló. (Új iskolapóló vásárlására lesz lehetőség az iskolában.) 

FELSŐ TAGOZAT 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 
A következőkkel felszerelt tolltartó: 2 db grafitceruza (HB), 2 db kéken fogó toll, 12 db-os színesceruza, radír, hegyező, papírszögmérő és 2 db dobókocka (matekhoz), 1 db 

egyenes kisvonalzó és 1 db derékszögű kisvonalzó, körző (matekhoz, rajzhoz, technikához) 

3 csomag írólap, melyet az osztályfőnöknek kell átadni, minden tantárgy egész éves használatára. 

A fontos információk számára 1 db A5-ös méretű, vonalas füzetet kérünk ÜZENŐ FÜZET számára. A házi feladatok feljegyzéséhez 1 db leckefüzetet javaslunk. 
Magyar nyelv és irodalom A4-es méretű vonalas füzet 2 db, A5-ös méretű vonalas füzet 1 db 

Nyári olvasmányok: 

A könyvek elolvasása 

szükséges, olvasónapló nem 

kell! 

A választható könyvek közül 

válassz ki egyet, és olvasd el! 

Kötelező: Molnár 

Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Kötelező: Gárdonyi Géza: Egri 

csillagok 
Választható: F. H. Burnett: A titkos 

kert (lányos) VAGY Karl May: Az 

Ezüst-tó kincse (fiús) 

Kötelező: Mikszáth Kálmán: Szent 

Péter esernyője 
Választható: Mándy Iván: Robin Hood 

VAGY Susan Townsend: A 13 és ¾ éves 

Adrian Mole titkos naplója VAGY Rowling: 

Harry Potter és a bölcsek köve VAGY Leiner 

Laura: Bábel vagy Ég veled  

Kötelező: Szabó Magda: Abigél 
Választható: George Orwell: Állatfarm 

VAGY Agatha Christie: Tíz kicsi néger vagy 

Gyilkosság az Orient expresszen VAGY Rejtő 

Jenő: A tizennégy karátos autó VAGY Rideg 

Sándor: Indul a bakterház 

Történelem A4-es vonalas füzet 1 db, A5-ös méretű vonalas füzet 1db 

Matematika A5-ös méretű négyzetrácsos füzet 2 db, A4-es méretű sima füzet 2 db, geometria témakörökhöz 1 db normál méretű egyenes és  

derékszögű vonalzó 

Idegen nyelv (angol, német) A4-es vonalas füzet 1db, A5-ös vonalas füzet 2 db, A5-ös szótárfüzet 1 db,  

1 db A4-es méretű lefűzős dosszié nylon tasakokkal 

Természettudomány A4-es méretű sima füzet 1 db Ezen az évfolyamon nincs Természettudomány tantárgy… 

Biológia Ezen az évfolyamon nincs ilyen tantárgy… A4-es méretű sima füzet 1 db 

Földrajz … A4-es méretű négyzetrácsos füzet 1 db 

Fizika … A5-ös méretű sima füzet 1db 

Kémia … A4-es méretű sima füzet 1 db 

Informatika A5-ös méretű négyzetrácsos füzet 1 db 

Ének-zene A4-es méretű kottafüzet (akinek tavaly ilyen volt, folytathatja) 

A technika és rajz tantárgyhoz KÖZÖS DOBOZBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: 

Technika 1 csomag színes origami lap, 1 db éles olló, 1 db Technokol ragasztó és 1 db ragasztóstift, 1 tubus 

dekupázsragasztó, 10 db sima rajzlap, 1 gombolyag fonal, 1 db normál varrótű, 1 db zsákvarrótű 

Ezen az évfolyamon nincs Technika 

tantárgy… 

Rajz Év elején beszedésre kerül: 40 db A/4-es sima, keret nélküli rajzlap, 10 db A/4-es színes fénymásolópapír, 1 tubus akrilfesték (20 ml, 

választható színek: piros, sárga, kék, fehér, fekete) 

Technika, rajz közös dobozba: 12 színű vízfesték, 6 színű tempera (Ico-Süni), 12 színű filctoll, 12 színű olajpasztell, 6 színű porpasztell, 

2 db fekete vagy kék tűfilc, 30 cm-es vonalzó, 2,4,6-os méretű ecsetek, ecsetrongy. 5-6. évfolyamon: festőpóló (egy nagyméretű póló, ami 

védi a ruházatot), 5. évfolyamon: 1 db B/5 méretű „Vázlatok” füzet (a többiek a megkezdettet folytatják).  

A megmaradt (nem beszáradt) tavalyi eszközök, festékek továbbra is használhatók! 

Testnevelés Lányoknak: fehér, felirat nélküli póló; fekete biciklis nadrág, hajgumi, fehér zokni, edzőcipő vagy tornacipő. 

Fiúknak: fehér, felirat nélküli póló vagy trikó; fekete tornanadrág, fehér zokni, edzőcipő vagy tornacipő. 

Az elkövetkezendő nyári szünetre jó pihenést, sok szép élményt kívánunk Nektek és Szüleiteknek!  A felső tagozatban tanító pedagógusok 


