
Az 5. osztályban szükséges eszközök és felszerelések 2021-22 

 
Irodalom: 1 nagyalakú, 1 kisalakú vonalas füzet 

Nyelvtan: 1 nagyalakú, 1 kisalakú vonalas füzet 

Történelem: 1 nagyalakú vonalas füzet 

Angol nyelv: 1 nagyalakú vonalas füzet, 1 szótárfüzet 

Német nyelv: 1 nagyalakú vonalas füzet, 1 szótárfüzet 

A nagyalakú füzet NE spirál legyen! 

Kék toll, zöld toll, színes ceruzák, grafit, radír stb. 

 

Kötelező olvasmányok: 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Fekete István: Bogáncs 

A kötelező olvasmányokat nem kell kiolvasni a nyári szünetben, mert év közben közösen 

fogjuk feldolgozni. 

 

Matematika: 

1 db A4-es méretű négyzetrácsos füzet, de ne spirál (továbbiakban igény szerint) 

1 db A4-es méretű sima füzet, de ne spirál (továbbiakban igény szerint) 

2 db háromszög vonalzó 

1 db szögmérő, lehetőleg két irányból tudjon mérni 

1 db körző 

4 különböző színű ceruza (piros, kék, zöld és még valami) 

1 db kicsi, tolltartóban elférő vonalzó 

 

Rajz: 

- 30 db A4-es rajzlap (Lehetőleg 160- 180 g/m2 tömegű, vastagságú. A fénymásoló vagy 

nyomtatópapír nem jó, mert nagyon vékony.) 

- 10db A3-as rajzlap 

- 1db HB grafitceruza (pl. koh-i-noor), 

- 1db 2B vagy 3B grafitceruza 

- 1 csomag színespapír 

- körző 

- 30 cm-es egyenes vonalzó (lehetőleg ne hajlítható) 

- derékszögű vonalzó 

- 12 színű festék: lehetőleg tubusos tempera (a tégelyesből nehéz kiszedni a festéket) 

 vagy vízfesték (az átlátszó fedelű koh-i-noor vízfesték nagyon jó) 

-Ecsetek: temperához jó a lapos sörte ecset (vékony, közepes, vastagabb) 

 vízfestékhez: puhább szőrű ecset jó (vékony, közepes, hüvelykujj vastagságú) 

- pamut rongy (festéket, vizet törölni) 

- olló 

- ragasztó (stift vagy technokol) 

- jó radír 

- 12 színű színes ceruza készlet 

- 6 színű filctoll készlet, legyen benne fekete (közepes vastagságú, F vagy M) 

- 3 db hurkapálca 

- 1db A5-ös vagy A4-es sima füzet 

 

Testnevelés:  

- fehér póló, kék/fekete rövidnadrág 

- fehér zokni 

- tornacipő (világos színű legyen a talpa, ne legyen csúszós) 


