
 5. osztály  6. osztály  7. osztály  8. osztály 

Kedves Szülők! Kérjük, ne spirálfüzeteket vásároljanak! 

magyar 2 db nagyméretű (A/4) vonalas 
füzet (81-32)  
2 db kisméretű vonalas füzet (21-
32) 1 csomag írólap  

1 db ragasztóstift  

Kötelező olvasmányok:   

Szabó Magda: Tündér Lala  

és  

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  

Nem kell olvasónapló, csak egy - 
az  olvasmányélményhez 
kapcsolódó - szép rajz egy A/4 
fehér papírra,  valamint a lap 
hátuljára egy   

könyvajánló!  
Ha a szaktanár előzetesen 
másfajta  beadandót jelölt meg, 
akkor azt a  kérést kell 
figyelembe venni.  
(A Tündér Lalát az első félévben, 
A  Pál utcai fiúkat a második 
félévben  dolgozzuk fel.)  

Ajánlott olvasmányok:  
Louis Sachar: Bradley, az 
osztály  réme  
Louis Sachar: Stanley, a 
szerencse  fia  

Fehér Klára: Mi, szemüvegesek 

2 db nagyméretű (A/4) vonalas 
füzet (81-32)  
2db kisméretű vonalas füzet (21-
32) 1 csomag írólap  

1 ragasztóstift  

Kötelező olvasmányok:   

Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok és  

Daniel Defoe: Robinson Crusoe  

Nem kell olvasónapló, csak egy - 
az  olvasmányélményhez 
kapcsolódó - szép rajz egy A/4-es 
fehér papírra,  valamint a lap 
hátuljára egy   

könyvajánló!  

Ha a szaktanár előzetesen 
másfajta  beadandót jelölt meg, 
akkor azt a  kérést kell figyelembe 
venni.  

(Gárdonyi regényét az első 
félévben, Defoe-regényt a második 
félévben  dolgozzuk fel.)  

Ajánlott olvasmányok:  
Mark Twain: Tom Sawyer 
kalandjai  Lois Lowry: Az emlékek 
őre 

2 db nagyméretű (A/4) vonalas 
füzet (81-32)  

1 db A/5 vonalas füzet  

1 csomag írólap  

1 db ragasztóstift  

Kötelező olvasmányok:   

Frank Márton: A világ 
peremén I. kötet (nyári 

kötelező olvasmány) 

és  
Mikszáth Kálmán: Szent 
Péter esernyője  

(jövő tavaszi kötelező olvasmány) 

Nem kell olvasónapló, csak egy - 
az  olvasmányélményhez 
kapcsolódó - szép rajz egy A/4-es 
fehér papírra,  valamint a lap 
hátuljára egy   

könyvajánló!  
Ha a szaktanár előzetesen 
másfajta  beadandót jelölt meg, 
akkor azt a  kérést kell 
figyelembe venni.  
(Frank Márton regényét az első  
félévben, Mikszáth Kálmán 
művét a  második félévben 
dolgozzuk fel.) 

3 db nagyméretű (A/4) vonalas 
füzet (81-32)  

1 csomag írólap  

1 db ragasztóstift  

Nyáron kötelező egy olvasmányt  
elolvasni a következő kötelező 
olvasmányok közül, és feladat 
hozzá ajánlót írni egy A4-es fehér 
papírra: 

Móricz Zsigmond: Légy jó   

mindhalálig  

vagy 

Szabó Magda: Abigél  

vagy 

George Orwell: Állatfarm  
(Mindegyik művet a 
második  félévben 
dolgozzuk fel.)  

Ajánlott olvasmányok:  
Tamási Áron : Ábel a 
rengetegben Örkény István: 
Egyperces novellák 
Móricz Zsigmond: Pillangó  
William Shakespeare: Rómeó 
és  Júlia, Szentivánéji álom  

Kertész Imre: Sorstalanság  

J.R.R. Tolkien: A Gyűrűk Ura 

 

 



 Erich Kästner: A repülő osztály 
Erich Kästner: Emil és a 
detektívek Erich Kästner: A két 
Lotti  
Antoine de Saint Exupéry: A 
kis  herceg  
J. K. Rowling: Harry Potter-
sorozat Móra Ferenc: Csilicsali 
Csalavári  Csalavér  
Fekete István: A koppányi 
aga  testamentuma  

Fekete István: Bogáncs  
Mitológiai és bibliai 
történetek Népmesék, 
műmesék  

(Az ajánlott olvasmányokból egy  

szabadon választott műhöz 
ajánló  készíthető már nyáron is.) 

Nógrádi Gábor: Gyerekrablás 
a  Palánk utcában  

Nógrádi Gábor: Pete Pite  
Szélesi Sándor: Jumurdzsák 
gyűrűje Kertész Erzsi: A sárkány 
nyomában Fazekas Mihály: Lúdas 
Matyi Lengyel Dénes: Régi 
magyar  mondák  
Mark Twain: Huckleberry 
Finn  kalandjai  
Lois Lowry: Valahol, 
messze Lois Lowry: 
Hírvivő  

Lois Lowry: A fiú  
Daniel Defoe: Robinson 
Crusoe Mitológiai és bibliai 
történetek  

(Az ajánlott olvasmányokból egy  
szabadon választott műhöz 
ajánló  készíthető már nyáron is.) 

Ajánlott olvasmányok:  
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai; 
Az  arany ember  

Jules Verne: Kétévi vakáció   

Shakespeare: Rómeó és Júlia  

Tasnádi István: Időfutár 1.   

Robert Louis Stevenson: A 

kincses  sziget  

Gerard Durell: Családom és 

egyéb  állatfajták  

Charlotte Brontë: Jane Eyre  

Frank Márton: Két tűz között  
Tonke Dragt: Levél a királynak 
Jókai Mór: A huszti 
beteglátogatók Jókai Mór: A 
nagyenyedi két fűzfa Mikszáth 
Kálmán: A két koldusdiák 
Mikszáth-novellák  

Jókai-regények  

(Az ajánlott olvasmányokból egy  

szabadon választott műhöz 
ajánló  készíthető már nyáron is.) 

Jules Verne: Nemo kapitány  
Karinthy Frigyes: Tanár úr 
kérem Agatha Christie: Tíz 
kicsi néger Jan Teller: Semmi   

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen 

történelem 1 db nagyméretű (A/4) vonalas 
füzet (81-32)  
1 csomag írólap  

1 db nagyméretű (A/4) vonalas 
füzet (81-32)  
1 csomag írólap  

1 db nagyméretű (A/4) vonalas 
füzet (81-32)  
1 csomag írólap  

1 db nagyméretű (A/4) vonalas 
füzet (81-32)  
1 csomag írólap  

 

 

 



matema-

tika 

 

4 db nagy alakú 
négyzetrácsos  füzet, átlátszó  
műanyag szögmérő dupla 
soros  beosztással, 
körző, 1 db derékszögű-,  
1 db egyenes (kis méretű, 
átlátszó)  vonalzó,  
színes ceruzák 

4 db nagy alakú 
négyzetrácsos  füzet, átlátszó  
műanyag szögmérő dupla 
soros  beosztással, 
körző, 1 db derékszögű-,  
1 db egyenes (kis méretű, 
átlátszó)  vonalzó,  
színes ceruzák,  
számológép (egyszerű,   

gyökvonás legyen rajta) 

4 db nagy alakú 
négyzetrácsos  füzet, átlátszó  
műanyag szögmérő dupla 
soros  beosztással, 
körző, 1 db derékszögű-,  
1 db egyenes (kis méretű, 
átlátszó)  vonalzó,  
színes ceruzák,  
számológép (egyszerű,   

gyökvonás legyen rajta) 

4 db nagy alakú 
négyzetrácsos  füzet, átlátszó  
műanyag szögmérő dupla 
soros  beosztással, 
körző, 1 db derékszögű-,  
1 db egyenes (kis méretű, 
átlátszó)  vonalzó,  
színes ceruzák,  
számológép (egyszerű,   

gyökvonás legyen rajta) 

angol/ 

német 

1 db nagy alakú vonalas füzet, 
(ha lehet, akkor dupla  vastag), 
1 db szótárfüzet  (lehet 
folytatni az előző évit), 1 db 
kisalakú vonalas füzet 
(szódolgozat füzet) 

1 db nagy alakú vonalas füzet, 
(ha lehet, akkor dupla  vastag), 
1 db szótárfüzet  (lehet 
folytatni az előző évit), 1 db 
kisalakú vonalas füzet 
(szódolgozat füzet) 

1 db nagy alakú vonalas füzet, 
(ha lehet, akkor dupla  vastag), 
1 db szótárfüzet  (lehet 
folytatni az előző évit), 1 db 
kisalakú vonalas füzet 
(szódolgozat füzet) 

1 db nagy alakú vonalas füzet, 
(ha lehet, akkor dupla  vastag), 
1 db szótárfüzet  (lehet 
folytatni az előző évit), 1 db 
kisalakú vonalas füzet 
(szódolgozat füzet) 

fizika -  -  1 db kis négyzetrácsos füzet  1 db kis négyzetrácsos füzet 

természet- 

tudomány 

1 db kis sima vagy vonalas 
füzet,  írólapcsomag 

1 db kis sima vagy vonalas 
füzet,  írólapcsomag  

-  - 

biológia  -  - 1 db (bármilyen) kis alakú 
füzet, 1  írólapcsomag 

1 db (bármilyen) kis alakú füzet, 
1  írólapcsomag 

kémia -  -  1 db kis négyzetrácsos füzet 

1 db nagy alakú négyzetrácsos 

füzet  

1 db kis négyzetrácsos füzet 

1 db nagy alakú négyzetrácsos 

füzet  

 

földrajz -  -  1db kis sima vagy vonalas füzet  1db kis sima vagy vonalas füzet 

ének 1 db kottafüzet  1 db kottafüzet  1 db kottafüzet  1 db kottafüzet 

 



 

rajz és 

technika 

60 db A/4, 40 db A/3 
famentes rajzlap, 2 db 
kétoldalas színes  karton, 1 
csomag A/4-es színes  papír, 
2 db kis sima füzet,   
ragasztó - technokol, 12 színű  
vízfesték, 1 csomag 6 színű  
tempera (sünös) + 1 tubus fehér  
tempera, ecsetkészlet, 
törlőrongy,  tolltartóba: 3 db 
fekete vékony  hegyű filc, 1db 
filckészlet, 1db 12  darabos 
színes ceruzakészlet, olló,  
grafitceruza (2B, 4B, 6B) radír,  
hegyező, vonalzó 

60 db A/4, 40 db A/3 famentes 
rajzlap, 2 db kétoldalas színes  
karton, 1 csomag A/4-es színes  
papír, 2 db kis sima füzet,  
ragasztó - technokol, 12 színű  
vízfesték, 1 csomag 6 színű  
tempera (sünös) + 1 tubus fehér  
tempera, ecsetkészlet, 
törlőrongy,  tolltartóba: 3 db 
fekete vékony  hegyű filc, 1db 
filckészlet, 1db  12 darabos 
színes ceruzakészlet,  olló, 
grafitceruza (2B, 4B, 6B), radír, 
hegyező, vonalzó 

60 db A/4, 40 db A/3 
famentes  rajzlap, 2 db 
kétoldalas színes  karton, 2 
db kis sima füzet,  ragasztó - 
technokol,  
tolltartóba: 3 db fekete vékony  
hegyű filc, 1db filckészlet, 1db 
12  darabos színes 
ceruzakészlet, olló,  grafitceruza 
(2B, 4B, 6B), radír,  hegyező, 
vonalzó 

60 db A/4, 40 db A/3 
famentes rajzlap, 2 db 
kétoldalas színes  karton, 1 
db kis sima füzet,  ragasztó - 
technokol,  
tolltartóba: 3 db fekete vékony  
hegyű filc, 1db filckészlet, 1db 
12  darabos színes ceruzakészlet, 
olló,  grafitceruza (2B, 4B, 6B), 
radír,  hegyező, vonalzó 

testnevelés fehér póló, sötét nadrág, 
váltó  zokni, kis törölköző  

Tilos a fekete talpú sportcipő! 

fehér póló, sötét nadrág, 
váltó  zokni, kis törölköző  

Tilos a fekete talpú sportcipő! 

fehér póló, sötét nadrág, 
váltó  zokni, kis törölköző  

Tilos a fekete talpú sportcipő! 

fehér póló, sötét nadrág, 
váltó  zokni, kis törölköző  

Tilos a fekete talpú sportcipő! 

erkölcstan 1db kis sima vagy vonalas füzet  1db kis sima vagy vonalas füzet  1db kis sima vagy vonalas füzet  1db kis sima vagy vonalas füzet 

informa-

tika 

1db kis négyzetrácsos 
füzet, 1 db pendrive 
Gyerek által használható 
Gmail-es email cím 

1db kis négyzetrácsos 
füzet, 1 db pendrive 

1db kis négyzetrácsos 
füzet, 1 db pendrive 

1db kis négyzetrácsos 
füzet, 1 db pendrive 

honisme-

ret 

-  1 db kis vonalas füzet  - - 

osztály-

főnöki 

1 db vonalas füzet-üzenő  1 db vonalas füzet-üzenő  1 db vonalas füzet-üzenő  1 db vonalas füzet-üzenő 

 

 

 

mohaw
Typewriter
Gyerek által használható
Gmail-es email cím

mohaw
Typewriter
Gyerek által használható
Gmail-es email cím

mohaw
Typewriter
Gyerek által használható
Gmail-es email cím



 

OLVASÓKLUB 

 

Iskolánk felsős olvasóklubjának témái között az alábbi, elsősorban az ajánlott olvasmányok közül választott könyvek szerepelnek. A nyár folyamán is 

elolvashatóak. 

 

David Walliams: Gengszter nagyi 

Antoine de Saint Exupéry: A kis herceg 

Louis Sachar: Bradley, az osztály réme 

Tonke Dragt: Levél a királynak 

J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve 

Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 

 


