Szükséges tankeszközök
2019/2020. tanévre

1. osztály
2 db vonalas füzet (száma:14-32)
2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
2 db sima lapú füzet (36-16)
1 csomag famentes írólap
2 csomag félfamentes rajzlap
20 db Dipa A/4
2 db rajztömb
1 db fotókarton
1 db kreppapír
1 cs. origami
1 cs színes kivágó lapok (kicsi)
10 db hurkafa
1 db olló
1 db rajztábla
1 doboz natúr gyurma
1 cs 12-es zsírkréta
1 cs. 12-es színes ceruza
1 cs. 6-os rostiron
1 db vékony, 1 db vastag ecset
1 db nebuló ragasztó
1 db stiftes ragasztó
1 db fekete szignetta
1 db számolókorong
1 db játék óra
1 db kétoldalas tükör
3 db HB ceruza
1 db 20 cm-es vonalzó
1 db faragó
1 db radír
Testnevelésre: sötét rövidnadrág, fehér egyen póló, fehér zokni
Egyéb: 1 csomag 100-as papír zsebkendő
doboz a rajz és technika felszerelésnek

2. osztály
vonalas füzet (16-32-es)

8 db

olvasás:

2 db

nyelvtan

2 db

írás

1 db

német

2 db

erkölcstan

1 db

négyzetrácsos füzet (27-32-es)

2 db

sima füzet

1 db
(a tavalyi környezet füzet)

színes mappák (úgy, mint tavaly)

3 db

piros, sárga, kék és zöld színű A4-es lapok

5 db / szín

40 db famentes rajzlap
20 db félfamentes rajzlap
!!! stiftes ragasztó – nagy !!!
1 csomag színes kivágólapok - kétoldalú
1 csomag origami lapok
vonalzók – kicsi és nagy egyenes vonalzó
játékpénz, játékóra, műanyag hőmérő (tavalyiak)
papír mérőszalag (tavalyi?!)
technika, és rajzdoboz felújítása, mindent névvel és jellel ellátni szíveskedjenek.
Köszönöm!
(vízfesték, tempera, zsírkréta, filctoll, színes ceruza, ecsetek, olló, gyurma, vizes tálka,
rongy – ecsettörlő, festőing) + 1 teljes újság
tornacipő
tolltartóba: minimum 3 db HB-s grafit (nem erős nyomot hagyó) 2 db piros-kék ceruza
(nem postairón) 1 db zöld ceruza, 6 db színes ceruza, kicsi vonalzó
Kérem az íróeszközök végét megnyesni, monogrammal ellátni.
Amennyiben lehetséges, kérem a testnevelés felszerelésbe (cipő, póló, nadrág) is
alkoholos filccel a monogramokat beírni.

3. osztály
sima füzet 1 db füzet
négyzetrácsos füzet 2 db
vonalas füzet (3.-as vonalazású) 8 db
színes ceruzák, kék színű toll
50 db famentes rajzlap
2 db 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
1 db négyzetrácsos füzet
2 db sima lapú füzet
7 db vonalas füzet (4.-es vonalazású)
1 db szótárfüzet
30 db famentes rajzlap
30 db félfamentes rajzlap
1 db rajzlaptartó
1 cs. famentes írólap
1 db stiftes ragasztó
1 cs. natúr gyurma
1 cs. origami papír (téglalap alakú)
2 cs. színes kivágó lapok (élénk színű)
zsebtükör
játék óralap
körző
1 db 30 cm-es vonalzó, 1 db kis vonalzó
színes ceruzák
kék színű toll
vízfesték, tempera
zsírkréta
vékony, közepes, vastag ecset
olló
Testnevelés: fehér, levéli póló; sötét nadrág, fehér zokni, tornacipő, ugráló kötél

5. osztály
Német nyelv:

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

Magyar: 4 db nagyalakú vonalas füzet
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 kisalakú vonalas füzet
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)
Etika: 1 db kisalakú vonalas füzet
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)
Biológia: 1 db sima spirálfüzet
Földrajz: 1 db sima spirálfüzet
Etika: 1 db kisalakú sima füzet
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 vonalas 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
Etika: 1 db kisalakú vonalas füzet
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

