
Induló tanszerlista 5. évfolyam részére 

Tantárgyak Amire szükség van 

Magyar nyelvtan 1 db vonalas füzet 

Magyar irodalom 1 db vonalas füzet 

Történelem 1 db vonalas füzet  

Német 1 db vonalas+1 db szótár füzet, 1 cs. írólap 

Angol 1 db vonalas+1 db szótár füzet 

Matematika 

2 db A/5-ös négyzetrácsos füzet, 2 db A/4-es négyzetrácsos füzet,  2 db 
A/4-es sima füzet, vonalzók (1 db derékszögű + 1 db egyenes), körző, 
szögmérő 

Informatika 1 db vonalas füzet 

Természetismeret 1 db négyzetrácsos füzet  

Ének-zene 1 db hangjegyfüzet 

Rajz- és vizuális kultúra 

1 db A/3-as műszaki rajzlap, 10 db  A/4-es félfamentes rajzlap, 20 db A/4-
es famentes rajzlap,  1 cs.  színes lap, 1 db H-s, 2 db 2B-s ceruza, 1 db 
radír, ragasztó, vízfesték, ecsetkészlet, 6  színű  színes ceruza, 6 színű 
filctoll, ugyanazok a szerkesztőeszközök, mint a matematikánál : vonalzó, 
körző, szögmérőragasztó, vízfesték, ecsetkészlet.  

Technika és életvitel 1 sima füzet 

Testnevelés és sport 
sportcipő, fehér váltó zokni, bánkis póló vagy sima fehér póló, melegítő, 
törülköző, rövidnadrág, úszófelszerelés 

Erkölcstan 1 db vonalas füzet 

 
Szükséges még: 3 db grafitceruza, 2db toll, radír, színes ceruza, a javításhoz zöld színes, vastag filctoll,  
olló, ragasztó a  tolltartóban; 1 cs. hagyományos csomagolópapír, 2 cs. írólap, 1 cs. A/4-es 
fénymásoló papír. Üzenő füzetnek 1 db  vonalas füzet.  

Kérjük, hogy a füzetek hagyományos méretű A5/21-32 legyenek, kivéve a matematikát!         
 

Kötelező olvasmány:  Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

Ajánlott olvasmányok: 

Eric Kästner: A két Lotti, A repülő osztály 

Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai, Koldus és királyfi 

Louis Sachar: Bradley, az osztály réme 

Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember 

Fekete István: Tüskevár, Téli berek 

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi, 

Michael Ende: Végtelen történet, Momo 

Felix Salten: Bambi 

Eric Knight: Lassie hazatér 

Baum: Óz, a nagy varázsló 

Barnett: A padlásszoba kis hercegnője 

Saint-Exupery: A kis herceg 

Kirsten Boie: Szerepcsere 



Swift: Gulliver utazásai (ifjúsági átiratban) 

Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó 


