
Tanszerek 

 

5. osztály 

3 db grafit ceruza, 2 db kék toll, 1 db piros toll, radír, hegyező 

A/5 vonalas füzet: 15 db 

A/5 négyzetrácsos füzet: 5 db 

A/5 szótár füzet: 1 db 

A/5 hangjegy füzet: 1 db 

A/5 sima füzet: 2 db 

1 db körző, 1 db egyenes vonalzó, 2 db háromszögű vonalzó, 1 db szögmérő 

50 db rajzlap, színes ceruza (12 db), vízfesték vagy tempera (12 színű), ecsetkészlet, ecsettál, olló, 

ragasztó, színespapír 

fehér póló, kék vagy fekete színű tornanadrág, tornacipő 

1 csomag papír zsebkendő 

1 db papír kéztörlő 

1 csomag szalvéta 

 

6. osztály 

3 db grafit ceruza, 2 db kék toll, 1 db piros toll, radír, hegyező 

A/5 vonalas füzet: 15 db 

A/5 négyzetrácsos füzet: 5 db 

A/5 szótár füzet: 1 db 

A/5 hangjegy füzet: 1 db 

A/5 sima füzet: 2 db 

1 db körző, 1 db egyenes vonalzó, 2 db háromszögű vonalzó, 1 db szögmérő 

50 db rajzlap, színes ceruza (12 db), vízfesték vagy tempera (12 színű), ecsetkészlet, ecsettál, olló, 

ragasztó, színespapír 

fehér póló, kék vagy fekete színű tornanadrág, tornacipő 

1 csomag papír zsebkendő 

1 db papír kéztörlő 

1 csomag szalvéta 

 



 

7. osztály 

3 db grafit ceruza, 2 db kék toll, 1 db piros toll, radír, hegyező 

A/5 vonalas füzet: 18 db 

A/5 négyzetrácsos füzet: 10 db 

A/5 szótár füzet: 1 db 

A/5 hangjegy füzet: 1 db 

A/5 sima füzet: 2 db 

1 db körző, 1 db egyenes vonalzó, 2 db háromszögű vonalzó, 1 db szögmérő 

50 db rajzlap, színes ceruza (12 db), vízfesték vagy tempera (12 színű), ecsetkészlet, ecsettál, olló, 

ragasztó, színespapír 

fehér póló, kék vagy fekete színű tornanadrág, tornacipő 

1 csomag papír zsebkendő 

1 db papír kéztörlő 

1 csomag szalvéta 

 

8. osztály 

3 db grafit ceruza, 2 db kék toll, 1 db piros toll, radír, hegyező 

A/5 vonalas füzet: 18 db 

A/5 négyzetrácsos füzet: 10 db 

A/5 szótár füzet: 1 db 

A/5 hangjegy füzet: 1 db 

A/5 sima füzet: 2 db 

1 db körző, 1 db egyenes vonalzó, 2 db háromszögű vonalzó, 1 db szögmérő 

50 db rajzlap, színes ceruza (12 db), vízfesték vagy tempera (12 színű), ecsetkészlet, ecsettál, olló, 

ragasztó, színespapír 

fehér póló, kék vagy fekete színű tornanadrág, tornacipő 

1 csomag papír zsebkendő 

1 db papír kéztörlő 

1 csomag szalvéta 

 


