
Taneszközök és kötelező olvasmányok 

Kedves Gyerekek! 
 

 
 

Szeretettel köszöntünk benneteket a felsőben! Hogy könnyebb legyen az évkezdés, leírjuk, 
mire lesz szükségetek. 

 Tolltartó a szokásos tartalommal: 
piros,zöld,kék színű toll,grafitceruzák(HB), színes ceruzák, radír,hegyező,szövegkiemelő filcek 
a lényegkiemeléshez 

 Ezen kívül: vonalzók, körző, papír vagy műanyag szögmérő, írólap az írásbeli 
feleletekhez, kisragasztó a fénymásolatok beragasztásához, egy üres dosszié a lapok 
elrakásához (így nem gyűrődik), A4-es lapok 

 Füzetek ( a több órás tárgyaknál a nagy alakú,vastagabb füzetet javasoljuk, ebben teljes 
vázlatot tudtok majd írni –nem kell spirál) 

-magyar nyelv és irodalom- vonalas füzetek 
-matematika - négyzetrácsos és sima füzet 
-idegen nyelv - vonalas és szótárfüzet 
-történelem- általában vonalas füzet 
-természetismeret - vonalas füzet 
-technika, informatika -1-1 sima vagy négyzetrácsos füzet  
-ének - kottafüzet 
-sokan használnak házi feladat füzetet  
-1-2 kisméretű tartalékfüzet pl. honismeret, erkölcstan órára 
A füzeteket, könyveket jó bekötni, névvel ellátni! 

 rajzfelszerelés alapjai: A/4 méretű rajzlapok, 
 jobb minőségű filctoll,tempera,színes,ragasztó,olló,rajzceruza - doboz a tároláshoz 

 testnevelés tantárgyból: az osztálynak megfelelő színű póló, rövidnadrág, tornacipő, 
fehér zokni 
(a-fehér póló, b-kék póló, c-zöld póló, d-piros póló) 

A testnevelés felszerelést jó névvel ellátni arra az esetre, ha véletlenül elhagynád! 
Ez az általános leírás vonatkozik a többi évfolyamra is kiegészülve az új tantárgyakkal. 

A kötelező, ajánlott olvasmányok a felső tagozaton: 
 



 
 
5. évfolyam: 
 
Molnár Ferenc:  A Pál utcai fiúk,  
valamint a következőkből a szaktanár választhat majd a tanév közi feldolgozáshoz: 
1. Móra Ferenc: Csilicsala Csalavári  Csalavér 
2. Szabó Magda: Tündér Lala  
3. Fekete István: A koppányi aga testamentuma  
4. Fekete István: Bogáncs 
 
6. évfolyam:  
 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
 
valamint a következőkből a szaktanár választhat majd a tanév közi feldolgozáshoz: 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 

 
7. évfolyam:  
 
 
 
1.Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, 
2. Shakespeare: Rómeó és Júlia vagy Szentivánéji álom 
illetve a tanár választása alapján még tanév közben lehet Mikszáth Szent Péter 
esernyője c. műve ill. részletek: 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy 

Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

Mándy Iván: Az enyedi diák vagy 

Csukás István: Vakáció a halott utcában 

 
 
8. évfolyam: 
 
1.Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig  



2. és/vagy a tanár választása alapján Tamási Áron: Ábel a rengetegben  ill. részletek 
3. valamint egy dráma a szaktanár választás alapján: Rómeó és Júliát vagy a 
Szentivánéji álom című Shakespeare-mű 
 
 
Célszerű rövid olvasmánynaplót készíteni az olvasás során, hogy fel tudd idézni a mű tartalmát 
majd. Be is jelölheted kis címkékkel a fontosnak gondolt részeket a műben: szereplők, helyszín, 
fő események, neked tetsző részek. 
 
A fentiek általános leírások, egy-egy szaktanár esetleg egyéni kéréseket is meg fog fogalmazni. 
 
Találkozunk szeptemberben! 


