
Taneszköz lista – 5. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

• 4 db kis alakú (A5) vonalas füzet 
• irodalom tankönyv 
• irodalom munkafüzet 
• nyelvtan tankönyv 

Kötelező olvasmány:  
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
Fekete István: A koppányi aga testamentuma című regény (feladatsor a Válassz hármat! felületén) 
Kötelező a Válassz hármat! olvasóklub könyvlistájából két regényt választani, és az azokhoz 
tartozó feladatlapokat megoldani.  
A lista és a részletek az iskolai honlapon, a könyvtár menüpont alatt (http://szandakonyvtar.hu/) 
találhatók a feladatsorokkal együtt. 
Idegen nyelv 

• 1 db vonalas füzet 
• 1 db szótár füzet (ha az előző betelt vagy megrongálódott) 
• 1 db vonalas dolgozat füzet (ha az előző betelt vagy megrongálódott) 
• Tankönyv 
• Munkafüzet 

Matematika 
• Tankönyv 
• Munkafüzet 
• Gyakorló 
• Négyzetrácsos (nagy alakú) és sima (nagy alakú, de nem spirál) füzet 
• ceruzák, toll, színes, zöld javító toll 
• 15 cm-es vonalzó minden órára 
• geometriához: egyenes és derékszögű vonalzó, körző, szögmérő papírból 
• az egyes tanítási órákra a füzetben is rögzített eszközök 
• 1 csomag írólap 
• 20 db A4-es négyzetrácsos dupla lap 
• ragasztó, olló 

Történelem 
• 1 db Képes Történelmi Atlasz 
• 1 db Tankönyv 
• 2 db kisalakú vonalas füzet 
• Munkafüzet 

Természettudomány 
• Természettudomány tankönyv 5. osztály 
• Természettudomány munkafüzet 5. osztály 
• 1 db kis alakú sima lapú füzet 

http://szandakonyvtar.hu/


• Földrajzi atlasz 
• 6 színű színes ceruza készlet 

Ének – zene 
• 1 db kis alakú hangjegy füzet 
• tankönyv 
• 1 csomag írólap 

Etika/Hit- és erkölcstan 
• tankönyv 
• A5 vonalas füzet 
• 1 csomag írólap 

Vizuális kultúra 
• 1 db kis alakú sima füzet 
• 30 db rajzlap 
• rajzlaptartó (mappa) 
• 2B-s ceruza 
• radír, ceruzahegyező 
• 12 színű vízfesték, törlőrongy 
• 3 db ecset 
• 6 színű filctoll 
• zsírkréta vagy olajpasztell kréta 
• színes ceruzák 
• vonalzók 

Hon- és népismeret 
• 1db kis alakú sima füzet 

Digitális kultúra 
• A5-ös sima füzet (kisméretű, az előző tanévi is jó) 

Technika és tervezés 
• Taneszköz jegyzék – technika fiúk számára 
Minden órára: 
• A4-es méretű sima füzet a fiúknál (műszaki rajzi méretarányok miatt kisebb nem célszerű, 

40 lapos, elég legyen 7. osztály végéig)  
• Ceruza készlet (grafit, színesek, radír, szükség esetén ceruzahegyező) 
• Minden órára egy hosszú egyenes vonalzó   
• Egyes órák anyagához (nem szükséges minden alkalommal hozni, krétában a házi 

feladat bejegyzésében jelzem, amikor szükséges lesz. Kérem, szíveskedjenek az órát 
megelőző napon is megnézni!): 

• vonalzókészlet, használható körző (ugyan az, mint a matematikánál, műszaki rajznál, 
tervezésnél, kivitelezésnél lesz rá szükség)  

• 1 db Technokol ragasztó, olló,  
• 10 db A4-es keretes műszaki rajzlap, kérem az október első órájáig beküldeni.  
• Modellezésnél, munkavégzésnél egyéb anyagok, egyéni tervezés függvényében. 



 

• Valamennyi tanuló számára tankönyvek és egyéb segédanyagok órai használatra 
biztosítottak   

• Otthoni felkészüléshez szükségesek a technika teams csoportok felületén lesznek 
elérhetők.   

Lányok számára: 
• Lányok vonalas A4-esfüzet 
• (40 lapos, elég legyen 7. osztály végéig) 
• vonalzó, körző (ugyan az, mint a matematikánál, műszaki rajznál, tervezésnél) 
• 1 db Technokol ragasztó, olló, 3 db színes  karton ív A4 
• 10 db A4-es keretes műszaki rajzlap 
• színes ceruza készlet  
• Gumis mappa, névre szóló 
• Minden órára egy hosszú egyenes vonalzó (mappában). 

Valamennyi tanuló számára tankönyvek és egyéb segédanyagok órai használatra biztosítottak  

Otthoni felkészüléshez szükségesek a technika teams csoportok felületén lesznek elérhetők.  
Testnevelés 

• fehér póló (lehetőleg iskolai egyen póló) 
• tornanadrág fiúknak 
• biciklis nadrág lányoknak (sötét vagy fekete) 
• torna- vagy edzőcipő 
• hajgumi 
• melegítő alsó és felső 


