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5.b  

    

Tantárgy Füzet száma Megnevezése Darabszáma 

Magyar nyelv   A/4 vonalas füzet 3 db 

és irodalom  A/5 vonalas füzet 1 db 

  A/4 gumis mappa 2 db 

  írólap  2 csomag 

 

kötelező Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  

 

Szabó Magda: Tündér Lala – feladatok hozzá külön 
dokumentumban  

ajánlott 
olvasmány Eric Knight: Lassie hazatér  

Hon és népismeret  A5-ös sima füzet 1 db 

Történelem 
 Nagy alakú (A4-s) vonalas füzet 1 db 

 kék és piros toll, színes ceruzák, vonalzó, esetleg szövegkiemelő  

 Írólap 2 csomag 

Angol  

 A/4vonalas füzet (Judit néni, Viktor bácsi) 2 db 

 Mappa (Judit néni, Viktor bácsi) 1 db 

 Szótárfüzet (Judit néni) 1 db 
 

 írólap (Judit néni) 1 cs 

Erkölcstan 
 kisalakú vonalas füzet 1 db 

 írólap 1 db 

 színes ceruza, ragasztó 1 db 

Matematika 

 A/4 négyzetrácsos füzet 4 db 

 A/4 sima füzet 2 db 

 bármilyen négyzetrácsos 1 db 

 

körző, vonalzó(1 db 30 cm-es hosszúvonalzó,2 db derékszögű 
háromszögvonalzó,1 kis vonalzó a tolltartóba, papír szögmérő) 1 - 1 db 

 írólap 2 csomag 

Digitális kultúra  kis alakú négyzetrácsos 1 db 

Ének-zene  hangjegyfüzet 1 db 

Testnevelés 
 Kőrösis póló 1 db 

 fekete rövidnadrág 1 db 

 fehérzokni, tornacipő 1-1 db 

Technika  A/5 sima füzet 1 db 
 

 himzőtű, varrótű 1-1 db 
 

 szines karton 1 ív 
 

 ragasztó 1db 

Osztályfőnöki  Kis alakú vonalas üzenőfüzet 1 db 

 Leckefüzet 1 db 

Természet- 
 

A / 5 sima / vonalas füzet 1db 



tudomány 

 
 

Atlasz 
 

Vizuális kultúra 
 

Lásd a mellékelt word dokumentumot 
 

    
 



Rajz órai taneszközlista    
5-8.évfolyam minden osztálya számára   

   
• Cipős vagy műanyag doboz, eszközök tárolására 1 db   
• A/4-es méretű műanyag gumis mappa, rajzok tárolására, 1 db   
• éles olló, ragasztó (piros technokol) 1-1 db   
• Karton, 50-70cm-es (egy fehér és egy bármilyen színű) 1-1 db   
• Rajzfüzet A/4-es sima, 1 db   
• Rajzlap A/3, 20 db   
• Rajzlap A/4, 30 db   
• Ecset (min.3 db), ecsetestál, rongy, festőpóló   
• Szénrúd 1 db   
• Vízfesték (ajánlott: Anilin típusú) 12 színű   
• Tempera készlet, 12 színű   
• Akrilfesték készlet, 12 színű   
• Porpasztell készlet, 12 színű    
• Filctoll, színes ceruza készlet 12-12 db-os   
• Grafitceruza rajzoláshoz, 3db: 2B, 4B, 6B puhaságú (nem Rotring!)   
• Hegyező, radír (ajánlott: elefántos, Koh-i-Noor márkájú)    
• Fehér gyurma   

   
Ezeket az eszközöket MINDEN évben használjuk, ami fogy, az folyamatosan pótólandó!   
 



KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 5. OSZTÁLYBAN 

Nyári kötelező olvasmány 

Szabó Magda: Tündér Lala  

A regényből nem olvasónaplót kell készíteni, hanem a felsorolt feladatokból tetszés szerint 

hármat kiválasztani és igényesen megoldani. 

Beadási határidő: 2022. szeptember 16. (A késedelmes beadás jegylevonást von 

maga után.)  

Választható feladatok a regényhez: 

1. Gyűjtsd ki a meseregény szereplőit!  Mi a foglalkozásuk? Írj mindegyikről 1-2 

mondatot! 

2. Tündér Lala már megint elkóborolt valahová, rádióadásban hirdetik, hogy aki látja, 

értesítse, hogy tüstént térjen vissza a palotába. Segíts megfogalmazni az adás szövegét! 

Jellemezd Lalát, hogyha emberek látják meg, ők is felismerjék! Hogy néz ki? Milyen 

külső és belső tulajdonságai vannak? 

3. Milyen varázsszerek szerepelnek a regényben? Készíts táblázatot a varázslási 

módokhoz! Fogalmazd meg, hogy mire jók, milyen hatásuk van?  

 

Varázsszer neve Hatása 

  

4. Készíts minimum 8 kérdésből álló igaz-hamis totót a történet alapján! 

5. Készíts illusztrációt a mű egyik részletéhez! 

6. Készíts minimum 6 soros keresztrejtvényt a meseregényéhez kapcsolódóan! A 

megoldókulcsot is csatolni kell! 

7. Válassz ki egy helyszínt az alábbiak közül és készíts róla rajzot!  

a. Tündérország  

b. Tündérpalota 

c. Író öble 

8. Írisz királynő szívét gondok emésztik: nem tudja, hogy igent mondjon-e egy nem kívánt 

házassági ajánlatra, mivel kisfia jövője múlik a döntésén. Írj neki levelet úgy, mintha te 

lennél a legjobb barátja és adj tanácsot mitévő legyen! Tanácsaidat mindig indokod 

meg! 

9. Idézet a műből: „Halhatatlanok vagyunk, micsoda boldogság!” Szerinted miért lehet jó 

és miért lehet rossz halhatatlannak lenni? Véleményedet fejtsd ki egy rövid 

fogalmazásban! 

10. Alkosd meg az örömszörp receptjét! Írd le az elkészítési módját is! 

Fontos! 

⎯ Törekedj arra, hogy szép, igényes, átlátható legyen a munkád! 

⎯ Figyelj a helyesírásra! 

 

Év közbeni kötelező olvasmány 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 


