
6. ÉVFOLYAM TANSZEREK LISTÁJA (6.a, 6.i, 6.kv) 

 

- Magyar: 21-32 számú vonalas füzet    5 db 
- Matematika: nagyalakú négyzetrácsos füzet   2 db 
       80-32 számú sima füzet   1 db 
   27-32 számú négyzetrácsos füzet  2 db 
   körző, papírból készült szögmérő         1-1 db 
   egyenes és háromszögű vonalzó          1-1 db 
- Történelem: 21-32 számú vonalas füzet   2 db 
             színes ceruza     6 db 
- Természetismeret: nagyalakú sima füzet   2 db 
           spirálos kis rajztömb   1 db 
- Informatika: 27-32 számú négyzetrácsos füzet  1 db 
- Technika: 20-32 számú sima füzet    1 db 
- Idegen nyelv: 21-32 számú vonalas füzet   3 db 
  szótárfüzet     1 db 
  A4-es mappa      1 db 
- Ének-zene: nagyalakú hangjegy füzet    1 db 
                      21-32 számú vonalas füzet    1 db 
 
- Etika: 21-32 számú vonalas füzet     1 db 
 
- Rajz: nagyspirálos rajztömb     1 db 
 ecsetek, festék, olló, ragasztó, színes filc 
 rajzceruza 2 B-jelű     2.db 
- Testnevelés: fehér zokni, nem csúszós tornacipő, 
                          póló, rövidnadrág, 
- Egyéb: ceruzák, tollak (kék, zöld), írólap (3 csomag) 
      1 vastag filctoll, A4 fénymásoló papír 30ív, 
               100 papír zsebkendő 1 csomag, folyékony szappan 1 db, 
   eü. papír 1 tekercs 
 
A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 
 
Kötelező házi olvasmányok: 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Ajánlott olvasmányok: 
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 
Gárdonyi Géza: Isten rabjai 
                           A láthatatlan ember    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. ÉVFOLYAM TANSZEREK LISTÁJA (6.n) 

 

- Magyar: 21-32 számú vonalas füzet    5 db 
- Matematika: nagyalakú négyzetrácsos füzet   2 db 
       80-32 számú sima füzet   1 db 
   27-32 számú négyzetrácsos füzet  2 db 
   körző, papírból készült szögmérő         1-1 db 
   egyenes és háromszögű vonalzó          1-1 db 
- Történelem: 21-32 számú vonalas füzet   2 db 
             színes ceruza     6 db 
- Természetismeret: nagyalakú sima füzet   2 db 
           spirálos kis rajztömb   1 db 
- Informatika: 27-32 számú négyzetrácsos füzet  1 db 
- Technika: 20-32 számú sima füzet    1 db 
- Német nyelv: 21-32 számú vonalas füzet   3 db 
  szótárfüzet     1 db 
 
- Angol: 21-32 számú vonalas füzet     2 db 
 szótárfüzet       1 db 
 
- Német népismeret: 21-32 számú vonalas füzet   1 db 
 
- Ének-zene: nagyalakú hangjegy füzet    1 db 
                      21-32 számú vonalas füzet    1 db 
 
- Etika: 21-32 számú vonalas füzet     1 db 
 
- Rajz: nagyspirálos rajztömb     1 db 
 ecsetek, festék, olló, ragasztó, színes filc 
 rajzceruza 2 B-jelű     2.db 
- Testnevelés: fehér zokni, nem csúszós tornacipő, 
                          póló, rövidnadrág, 
- Egyéb: ceruzák, tollak (kék, zöld), írólap (3 csomag) 
      1 vastag filctoll, A4 fénymásoló papír 30ív, 
               100 papír zsebkendő 1 csomag, folyékony szappan 1 db, 
   eü. papír 1 tekercs 
 
A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 
 
Kötelező házi olvasmányok: 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Ajánlott olvasmányok: 
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 
Gárdonyi Géza: Isten rabjai 

A láthatatlan ember   


