Szükséges tankeszközök
2018/2019. tanévre

1.osztály
Tolltartóba:
3 db HB-s grafit ceruza radír nélkül (nem rotring)
2 db postairón (piros-kék vastag)
2 db vékony piros-kék ceruza
6 db-s színes ceruza készlet
+1 db zöld színű színes ceruza
1 db rövid (15 cm-s) vonalzó
1 db puha radír (csak a 2. félévben használjuk)
Íróeszközök végét megnyesni, monogrammal vagy ovis jellel ellátni, ami alkoholos (vékony)
filccel könnyen megoldható.
Füzetek:
2 db vonalas füzet (száma:14-32)
2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
2 db sima lapú füzet (20-32)
1 db kottafüzet kisméretű (36-16)
1 db bármilyen füzet üzenőnek
Matematika:
2 doboz korong
2 db dobókocka
1 db papírcenti
1 db műanyag óra
1 db szögletes zsebtükör – keret nélküli
Magyar:
1 db betűtartó, betűsín (a betűket előre nem kivágni!!!)
Rajz:
2 csomag famentes írólap (A5-ös méret)
3 csomag rajzlap, ebből 1 csomag famentes
2 db rajztömb
1 doboz natúr, illetve 1 doboz színes gyurma,
gyurmázáshoz kemény alátétlap
1 db kenőfejes ragasztó
12 színű gombfejes vízfesték (minőség!) több évre!
ecsetek: 4-es, 6-os, 10-12 es
kis törlőruha
6 vagy 12 színű tempera (minőség!) több évre
vizes edény (margarinos doboz)
12 színű színes ceruza (minőség!)
12 db-os filctoll készlet (nem kötelező)
védőruha (régi szülői ing vagy póló festéshez)
Technika:
1. osztályos technika csomag
1 csomag / 10 db hurkapálcika
1 db papírvágó olló
1 csomag színes papír, illetve hajtogató lap (kétoldalas)
Egyéb:
2 db rajztömb

4 db gyorslefűző mappa (piros, sárga, zöld, kék; ha lehetséges / legyen minden kisgyereknél
egységes)
Kérem, hogy minden rajz és technika eszközt egy nagyobb cipős dobozba tenni, mindent névvel
Tornazsák:
lehetőleg fehér talpú fehér tornacipő
fehér egyen póló
sötét színű rövid nadrág
váltó zokni
babzsák
Amennyiben lehetséges, kérem a testnevelés felszerelésbe (cipő, póló, nadrág) is alkoholos filccel
Egyebek félévente:
1 csomag szalvéta
1 csomag 100 db-s papír zsebkendő
1 csomag fénymásoló papír, vagy 500 Ft hozzájárulás
Párna a kisgyermeknek a székre.
A könyveket, füzeteket kérem, hogy átlátszó műanyag borítóba kötni vagy köttetni.
A füzetek és könyvek felcímkézése: név és ovis jel.

2. osztály
6 db 2. osztályos vonalazású füzet
1 db négyzetrácsos füzet
2 db sima lapú füzet
30 db. félfamentes rajzlap
30 db famentes rajzlap
1 cs. írólap 20-50
2 db rajztömb
1 db mérőszalag
1 db játékóra, 1 db műanyag hőmérő
1 csomag origami lapok (téglalap alakú)
1. cs. színes kivágó lapok
Technika és rajzdoboz felújítása:
(vízfesték, tempera, zsírkréta, filctoll, színes ceruza, ecsetek (vékony, közepes, vastag), olló, gyurma,
tükör, ragasztó (stiftes), vonalzó 16 és 30 cm-es)
1 db krepp papír
1 db PP gyorsfűző
Testnevelés: fehér, levéli póló; sötét nadrág, tornacipő

3. osztály
sima füzet 2 db füzet
négyzetrácsos füzet 1 db
vonalas füzet (3.-as vonalazású) 7 db
színes ceruzák, kék színű toll
30 db famentes rajzlap
30 db félfamentes rajzlap
rajztömb
rajztábla (akinek még nem volt!)
ragasztó (stiftes)
1 cs. natúr gyurma
1 cs. origami papír (téglalap alakú)
2 cs. színes kivágó lapok (élénk színű)
vízfesték, tempera
ecset: vékony, közepes, vastag
olló
zsírkréta
zsebtükör
játék óralap
játék hőmérő
mérőszalag
vonalzó: 1 db rövid, 1 db hosszú
Testnevelés: fehér levéli póló, sötét nadrág, tornacipő, ugráló kötél

4. osztály
3 db 21-32 füzet
1 db 31-32 füzet
1 db 20-32 füzet
1 db 27-32 füzet
20 db famentes rajzlap
20 db félfamentes rajzlap
2 db rajzlaptartó
1 cs. famentes írólap
1 db stiftes ragasztó
1 db nebuló ragasztó
1 cs. natúr gyurma
zsebtükör
1 db 30 cm-es vonalzó
színes ceruza
vízfesték
zsírkréta
1-1 vékony, vastag ecset
rostiron
olló
Testnevelés: fehér, levéli póló; sötét nadrág, fehér zokni, váltócipő

5. osztály
Német nyelv:

2 db nagyalakú vonalas füzet
1 db szótár füzet, 1 cs. írólap

Magyar: 4 db vonalas spirálfüzet
1 db nagyalakú vonalas füzet
Házi olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Matematika: 2 db négyzetrácsos nagyméretű füzet
1 db négyzetrácsos nagyméretű nem spirálfüzet
1 db sima, nagyméretű nem spirálfüzet
körző, 2 db vonalzó (1 db derékszögű), papírszögmérő
Természetismeret: 2 db sima spirálfüzet
Történelem: 1 db vonalas füzet (nagy)
Etika: 1 db vonalas füzet
Informatika: kisalakú négyzethálós füzet (tavalyi is megfelelő)
Testnevelés: fehér, levéli póló; sötét nadrág, fehér zokni, váltócipő
Technika: 1 cs. színes papír, gyurma, 1 köteg hurkapálca, olló, ragasztó stiftes és folyékony
milliméterpapír
Rajz: 50 db famentes rajzlap, rajztömb, hosszú és derékszögű vonalzó, színes ceruza, vízfesték,
tempera, ecsetek vékony és vastag, színes papír, olló, ragasztó, filctoll készlet, tűfilcek, fekete
alkoholos filc, vizes tál, törlőrongy, újságpapír, füzet, körző

6. osztály
Német nyelv: 2 db nagyalakú vonalas füzet
1 db szótár füzet, 1cs. írólap
Magyar: 3 db vonalas nagyalakú füzet
Olvasónapló, nagydolgozat – az 5. osztályban megvásároltat használjuk, ha nem dobta el!
Házi olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Matematika: 2 db négyzetrácsos nagyméretű füzet
1 db négyzetrácsos nagyméretű nem spirálfüzet
1 db sima, nagyméretű nem spirálfüzet
körző, 2 db vonalzó (1 db derékszögű), szögmérő
Természetismeret (biológia): 1 db sima spirálfüzet
(fizkémia) 1 db sima spirálfüzet
(földrajz) 1 db sima spirálfüzet
Történelem: 1 db vonalas füzet (nagy)
Egészségtan: 1 db sima spirálfüzet
Etika: 1 db sima füzet (folytatható az előző évi)
Informatika: kisalakú négyzethálós füzet (tavalyi is megfelelő)
Testnevelés: fehér, levéli póló; sötét nadrág, fehér zokni, váltócipő
Technika: 1 cs. színes papír, gyurma, 1 köteg hurkapálca, olló, ragasztó stiftes és folyékony
milliméterpapír
Rajz: 50 db famentes rajzlap, rajztömb, hosszú és derékszögű vonalzó, színes ceruza, vízfesték,
tempera, ecsetek vékony és vastag, színes papír, olló, ragasztó, filctoll készlet, tűfilcek, fekete
alkoholos filc, vizes tál, törlőrongy, újságpapír, füzet (tavalyi is jó) körző

7. osztály
Német nyelv: 2 db nagyalakú vonalas füzet
1 db szótár füzet, 1.cs. írólap
Kémia: 1 db kis alakú sima füzet
Magyar: 3 db vonalas nagyalakú füzet
Olvasónapló, nagydolgozat – az 5. osztályban megvásároltat használjuk, ha nem dobta el!
Házi olvasmány: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Válaszható ifjúsági regény
Matematika: 2 db négyzetrácsos nagyméretű füzet
1 db négyzetrácsos nagyméretű nem spirálfüzet
1 db sima, nagyméretű nem spirálfüzet
körző, 2 db vonalzó (1 db derékszögű), papírszögmérő
Történelem: 1 db vonalas füzet (nagy)
Fizika: 2 db nagyalakú négyzetrácsos füzet (nem spirál)
Számítástechnika: 1 db vonalas füzet
Biológia: 1 db sima spirálfüzet
Földrajz: 1 db sima spirálfüzet
Etika: 1 db vonalas füzet
Informatika: kisalakú négyzethálós füzet (tavalyi is megfelelő)
Testnevelés: fehér, levéli póló; sötét nadrág, fehér zokni, váltócipő
Technika: 1 cs. színes papír, gyurma, 1 köteg hurkapálca, olló, ragasztó stiftes és folyékony,
milliméterpapír
Rajz: 50 db famentes rajzlap, rajztömb, hosszú és derékszögű vonalzó, színes ceruza, vízfesték,
tempera, ecsetek vékony és vastag, színes papír, olló, ragasztó, filctoll készlet, tűfilcek, fekete
alkoholos filc, vizes tál, törlőrongy, újságpapír, füzet (tavalyi is jó) körző

8. osztály
Német nyelv: 2 db nagyalakú vonalas füzet
1 db szótár füzet, 1 cs. írólap
Kémia: 1 db kis alakú sima füzet
Magyar: 3 db nagyalakú füzet
Olvasónapló, nagydolgozat – az 5. osztályban megvásároltat használjuk, ha nem dobta el!
Házi olvasmány: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
választható ifjúsági regény
Matematika: 2 db négyzetrácsos nagyméretű füzet
1 db négyzetrácsos nagyméretű nem spirálfüzet
1 db sima, nagyméretű nem spirálfüzet
körző, 2 db vonalzó (1 db derékszögű), szögmérő
Történelem: 1 db vonalas füzet (nagy)
Fizika: 1 db nagyalakú kockás füzet
Biológia: 1 db sima spirálfüzet
Földrajz: 1 db sima spirálfüzet
Média: 1 db sima spirálfüzet
Egészségtan: 6. o. füzet vagy 1 db sima füzet (spirál)
Etika: 1 db sima füzet
Informatika: kisalakú négyzethálós füzet (tavalyi is megfelelő)
Testnevelés: fehér, levéli póló; sötét nadrág, fehér zokni, váltócipő
Rajz: 50 db famentes rajzlap, rajztömb, hosszú és derékszögű vonalzó, színes ceruza, vízfesték,
tempera, ecsetek vékony és vastag, színes papír, olló, ragasztó, filctoll készlet, tűfilcek, fekete
alkoholos filc, vizes tál, törlőrongy, újságpapír, füzet (tavalyi is jó) körző

