TANESZKÖZLISTA
1. évfolyam
Hátitáska
Tolltartó
Vonalas füzet (14-32) 2 db
Radír
Hegyző
2 B-s ceruza
2 db
HB-s ceruza
5 db
Matek füzet
2 db
Írólap
2 csomag
Rajzlap
30 db
Színes ceruza 12 db-os
1 doboz
Iratgyűjtő (rajztömbnek)
1 db
Rajztábla (a vékonyabb fajtából)
Gyurma, színes
1 csomag
Hurkapálca
20 db
Ecset 10-es, 6-os, 4-es
1-1 db
Vízfesték (12 színű)
1 db
Ecsettál
1 db
Tempera 6 színű
1 csomag
Zsírkréta 12 színű
1 csomag
Színes papírkészlet
1 csomag
Technika csomag 1. osztályos
Olló
Nebuló ragasztó stift 1 db
Számoló pálcika
1 csomag
Számoló korong
1 csomag
Óramodell
1 db
Logikai lapok
1 db
1 m-es papír mérőszalag
1 db
Dobókocka
2-3 db
Hosszú vonalzó (32 cm-es) 1 db
Tisztasági csomag
Benti cipő (vászon cipő legyen)
Tornazsák
Benne: lányoknak: fehér rövid ujjú póló, rövid nadrág, fehér zokni,
tornacipő
fiúknak : rövidnadrág, fehér rövid ujjú póló, fehér zokni,
tornacipő
Tankönyv és füzet borító / csak nylon !!! /
Papírzsebkendő
1 csomag
Szalvéta
1 csomag ( Csak a napköziseknek ! )
Betűkészlet és betűtartó nem kell !!!
Kérjük, szíveskedjenek gyermekük részére ünnepi alkalmakra ünneplő ruhát biztosítani (fehér ingblúz, fekete nadrág).

TANESZKÖZLISTA
2. évfolyam
tantárgy
Magyar nyelv és irodalom:
olvasás
írás
nyelvtan
Matematika
környezetismeret
technika

rajz

ének
erkölcstan
testnevelés

+ Folyékony szappan, fogkefe, fogkrém

felszerelés
2 db 16-32-es vonalas füzet ( az egyik üzenő
füzet)
1 db 16-32-es vonalas füzet
1 db 16-32-es vonalas füzet
2 db négyzetrácsos füzet, műanyag óramodell,
mérőszalag, játékpénz, 2 db dobókocka
1 db sima füzet
1db sima füzet, gyurma, olló, ragasztó glue stick
(stift, nem technokol, nem nebuló) színes
papírok, 2.osztályos technika csomag, fekete
filctoll , hurkapálca 20 db
cipősdoboz, 4 csomag A4-es rajzlap, akvarell
festék(ICO márka)tempera 12 dbos, ecsetkészlet
(2-es , 4-es, 6-os, 8- as, 10-es)grafit ceruza 3db
2Bs, filckészlet 12dbos, 12 dbos színes ceruza
készlet (Lira, Herlitz márkájú), vonalzó 30 cmes, olajpasztell(zsírkréta) Nebuló márka, konyhai
szivacs , vizestál
1 db hangjegyfüzet
1 db sima füzet
fehér felső, sötét színű alsó, tornacipő

TANESZKÖZLISTA
3. évfolyam
FÜZETEK

-

1 db vonalas füzet üzenőnek (javaslat: vastagabb fedelű)
4 db harmadik osztályozású füzet (12-32-es)
1 db négyzetrácsos füzet
2 sima füzet
2 csomag írólap
1 db gumis iratgyűjtő mappa, a/4-es (fénymásolt feladatlapoknak)
1 db órarend

TOLLTARTÓ

-

4 db (Hb-s) ceruza (íráshoz)
2 db (2B-s) ceruza (rajzoláshoz)
1 db vastag, piros-kék ceruza
12 db-os színes ceruza (ajánlott: LYRA, HERLITZ)
1 db 2 lyukú hegyező
1 db rövid vonalzó
2 db puha, fehér radír
1 db kék színű golyóstoll a második félévre

TECHNIKA-VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgyhoz

A 2. osztályból megmaradt eszközök használhatóak a következő tanévben is. Az elkopottakat kérjük
pótolni.
-

40 db a/4-es méretű műszaki rajzlap (hófehér)
1 db vízfesték, 12 gombos (érdemes a jó minőségű márkát megvenni)
1 db ecsettál (kukorica/ babos konzerv is jó)
ecsettörlő rongy
ecsetek (4-es, 6-os, 10-es)
olajpasztell kréta (a zsírkréta helyett) 12 db-os (ajánlott márkák: GIOTTO, GIOCONDA)
12 db-os filckészlet
6 színű temperakészlet
1 db éles, hegyes olló
1 db natúr gyurma
1 db hosszú vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1 csomag színes papír (a szokásos technika csomag a 3. évfolyam számára)
1 db ragasztó (stift)
1 db vastagabb cellux ragasztó
körző (biztonságos csomagolásban)
1 gumis iratgyűjtő mappa a rajzoknak

TESTNEVELÉS

- fehér póló, sötét színű (lehetőleg fekete) tornanadrág, fehér zokni, tornacipő, melegítőruha

TANESZKÖZLISTA
4. évfolyam
tantárgy
Magyar nyelv és irodalom:
olvasás
írás
nyelvtan
fogalmazás
Matematika
környezetismeret
technika

rajz

testnevelés

felszerelés
2 db 21-32-es vonalas füzet ( az egyik üzenő
füzet)
1 db 21-32-es vonalas füzet
1 db 21-32-es vonalas füzet
1 db 21-32-es vonalas füzet
1 db négyzetrácsos füzet, műanyag óramodell,
mérőszalag , játékpénz, , 2 db dobókocka,körző,
vonalzó, derékszögű, egyenes is kell!
1 db sima füzet
1db sima füzet, gyurma, olló, ragasztó glue stick
(stift, nem technokol, nem nebuló) színes
papírok, 4.osztályos technika csomag, fekete
filctoll , hurkapálca 30 db
cipősdoboz, 5 csomag A4-es rajzlap, akvarell
festék(ICO márka)tempera 12 dbos, ecsetkészlet
(2-es , 4-es, 6-os, 8- as, 10-es)grafit ceruza 3db
2Bs, filckészlet 12dbos, 12 dbos színes ceruza
készlet (Lira, Herlitz márkájú), vonalzó 30 cmes, olajpasztell(zsírkréta) Nebuló márka, ,
vizestál, origami lapok,
fehér felső, sötét színű alsó, tornacipő

Alsóban kérünk minden gyermeknek benti cipőt, tisztasági csomagot, 100-as papírzsepit, 2
tekercs wc papírt, 2 csomag szalvétát. Akinek már van, csak pótolja a hiányosságokat, nem kell
újat vásárolni!

TANESZKÖZLISTA
5. évfolyam
1-1 vonalas füzet, piros-zöld-kék színes
Magyar nyelv és irodalom

ceruza, vonalzó

Idegen nyelv

vonalas füzet, szótár füzet
nagyméretű négyzetrácsos, ill. sima füzet,
körző, egyenes és háromszögű vonalzó,

Matematika

kisméretű, papír szögmérő, színes ceruzák

Erkölcstan

1 vonalas füzet

Történelem, társadalmi és állampolgári

1 vonalas füzet

ismeretek
Természetismeret

földrajzi atlasz, vonalzó

Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan

1 sima füzet

Földrajz
Ének-zene

hangjegyfüzet, grafitceruza

Hon- és népismeret

1 vonalas füzet

Vizuális kultúra
Informatika

cipősdoboz, 4 csomag A4-es rajzlap,
akvarell festék(ICO márka)tempera 12 dbos,
ecsetkészlet (2-es , 4-es, 6-os, 8- as, 10es)grafit ceruza 3db 2Bs, filckészlet
12dbos, 12 dbos színes ceruza készlet (Lira,
Herlitz márkájú), vonalzó 30 cm-es,
olajpasztell(zsírkréta) Nebuló márka,
konyhai szivacs , vizestál
1 vonalas füzet
1 cs. hurkapálcika, 1 tubus ragasztó, 1 db

Technika, életvitel és gyakorlat

sima füzet, hosszú vonalzó
fehér felső (atléta trikó, vagy póló), sötétkék

Testnevelés és sport

vagy fekete rövid nadrág, tisztasági csomag

TANESZKÖZLISTA
6. évfolyam
1-1 vonalas füzet, piros-zöld-kék színes
Magyar nyelv és irodalom

ceruza, vonalzó

Idegen nyelv

vonalas füzet, szótár füzet
nagyméretű négyzetrácsos, ill. sima füzet,
körző, egyenes és háromszögű vonalzó,

Matematika

kisméretű, papír szögmérő, színes ceruzák

Erkölcstan

1 vonalas füzet

Történelem, társadalmi és állampolgári

1 vonalas füzet

ismeretek
Természetismeret

földrajzi atlasz, vonalzó

Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan

1 sima füzet

Földrajz
Ének-zene

hangjegyfüzet, grafitceruza

Hon- és népismeret
cipősdoboz, 4 csomag A4-es rajzlap,
akvarell festék(ICO márka)tempera 12 dbos,
ecsetkészlet (2-es , 4-es, 6-os, 8- as, 10es)grafit ceruza 3db 2Bs, filckészlet
12dbos, 12 dbos színes ceruza készlet (Lira,
Herlitz márkájú), vonalzó 30 cm-es,
olajpasztell(zsírkréta) Nebuló márka,
Vizuális kultúra

konyhai szivacs , vizestál

Informatika

1 vonalas füzet

Technika, életvitel és gyakorlat

1 cs. hurkapálcika, 1 tubus ragasztó
fehér felső (atléta trikó, vagy póló), sötétkék

Testnevelés és sport

vagy fekete rövid nadrág, tisztasági csomag

TANESZKÖZLISTA
7. évfolyam
1-1 vonalas füzet, piros-zöld-kék színes
Magyar nyelv és irodalom

ceruza, vonalzó

Idegen nyelv

vonalas füzet, szótár füzet
nagyméretű négyzetrácsos, ill. sima füzet,
körző, egyenes és háromszögű vonalzó,

Matematika

kisméretű, papír szögmérő, színes ceruzák

Erkölcstan

1 vonalas füzet

Történelem, társadalmi és állampolgári

1 vonalas füzet

ismeretek
Természetismeret
Fizika

sima füzet, színes ceruza, toll, vonalzó

Kémia

sima füzet

Biológia-egészségtan

1 sima füzet
ceruza, színes ceruzák (zöld, kék, barna,

Földrajz

sárga) nem filctoll

Ének-zene

hangjegyfüzet, grafitceruza

Hon- és népismeret
cipősdoboz, 4 csomag A4-es rajzlap,
akvarell festék(ICO márka)tempera 12 dbos,
ecsetkészlet (2-es , 4-es, 6-os, 8- as, 10es)grafit ceruza 3db 2Bs, filckészlet
12dbos, 12 dbos színes ceruza készlet (Lira,
Herlitz márkájú), vonalzó 30 cm-es,
olajpasztell(zsírkréta) Nebuló márka,
Vizuális kultúra

konyhai szivacs , vizestál

Informatika

1 bármilyen füzet

Technika, életvitel és gyakorlat

1 sima füzet, hosszú vonalzó
fehér felső (atléta trikó, vagy póló), sötétkék

Testnevelés és sport

vagy fekete rövid nadrág, tisztasági csomag

TANESZKÖZLISTA
8. évfolyam
1-1 vonalas füzet, piros-zöld-kék színes
Magyar nyelv és irodalom

ceruza, vonalzó

Idegen nyelv

vonalas füzet, szótár füzet
nagyméretű négyzetrácsos, ill. sima füzet,
körző, egyenes és háromszögű vonalzó,

Matematika

kisméretű, papír szögmérő, színes ceruzák

Erkölcstan
Történelem, társadalmi és állampolgári

1 vonalas füzet

ismeretek
Természetismeret
Fizika

sima füzet, színes ceruza, toll, vonalzó

Kémia

sima füzet

Biológia-egészségtan

1 sima füzet
ceruza, színes ceruzák (zöld, kék, barna,

Földrajz

sárga) nem filctoll

Ének-zene

hangjegyfüzet, grafitceruza

Hon- és népismeret
cipősdoboz, 4 csomag A4-es rajzlap,
akvarell festék(ICO márka)tempera 12 dbos,
ecsetkészlet (2-es , 4-es, 6-os, 8- as, 10-es)
grafit ceruza 3db 2Bs, filckészlet 12dbos,
12 dbos színes ceruza készlet (Lira, Herlitz
márkájú), vonalzó 30 cm-es,
olajpasztell(zsírkréta) Nebuló márka,
Vizuális kultúra

konyhai szivacs , vizestál

Informatika

1 bármilyen füzet

Technika, életvitel és gyakorlat

1 sima füzet, hosszú vonalzó
fehér felső (atléta trikó, vagy póló), sötétkék

Testnevelés és sport

vagy fekete rövid nadrág, tisztasági csomag

