
5.osztály 
 

Természetismeret: 

1 db sima lapú füzet 

 

Rajz (5-8.oszt): 1 db „VÁZLATOK” nagy alakú sima lapú füzet (akinek az előző évből 

megvan, annak nem kell új füzet) 

30 db rajzlap „A4’’ (lehetőleg famentes) 

3 db rajzlap „A3’’ (lehetőleg famentes) 

1 db mappa 

vízfesték, tempera, színes ceruza, zsírkréta 

1-1 db vizes edény + rongy+szivacs + paletta 

3 db vonalzó (1 db hosszú, 1 db egyenlőszárú és 1 db különböző szárú derékszög, 

nagyalakúak) 

2 tubus technokol ragasztó 

1 db cellux átlátszó ragasztószalag, keskeny ecsetek (01-10 méret) 

rajzszegek 

rajztábla (mindegy milyen méret) 

ceruzák (B,2B,HB) 

1 db körző 

1 csomag színes papír (hajtogatni, lehetőleg fényes) 

3 db (ív) kartonpapír tetszőleges színekben különböző, lehet élénk színű is, nem csak az alap- 

és főszínek 

 

Technika(5-8.oszt.): nagyalakú, sima lapú füzet (ha megvan a tavaly megkezdett, akkor 

annak nem kell, mert azt folytathatja) 

3 db vonalzó 

1 db körző 

 

Matematika: 

 toll(kék, zöld színű) 

 ceruza 

 3db vonalzó (1 háromszög, 1 hosszú, 1 kicsi a tolltartóban) 

 szögmérő, körző(lehetőleg fém) 

 2db nagy (spirál) négyzethálós füzet 

 1 kis A5-ös négyzethálós füzet(dolgozat) 

 színes ceruza 

 1db számegyenes(kék-piros) 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 4 db A/5 vonalas füzet (21-32), bekötve, nevet feltüntetve 

 Olvasónapló füzet 4-8.osztály (21-32) 

 HB-s grafitceruza vagy rotring 

 2 db kék toll 

 2 db zöld toll 

 színes ceruza 

 radír 

 kis vonalzó 

 1 csomag írólap 



 helyesírási szabályzat: A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás) 

 Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

                                     Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

 

Angol: 

 2db vonalas füzet és 1 db szótár füzet 

 

Testnevelés 
· fehér póló, sötét színű nadrág. Fiúknak rövidnadrág, ( télen lehet melegítő )lányoknak 

leggings. 

· jól tapadó, fehér talpú torna/edzőcipő 

· fehér zokni 

· törölköző, kulacs 

 

Történelem: 1 db A/4-es vonalas füzet, 1 csomag írólap 

 

Etika: 1 db A/5-ös vonalas füzet 
 


