Szükséges tankeszközök
a 2022/2023. tanévre
1. osztály
2 db vonalas füzet (14-32)
2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
1 db sima lapú füzet (20-32)
1 db kottafüzet (36-16)
1 csomag famentes írólap
2 csomag famentes rajzlap
2 csomag félfamentes rajzlap
2 db rajztömb
2 db lefűző mappa (hivatalos neve pp gyorsfűző)
1 cs. origami papír (négyzet alakú)
1 cs színes kivágó lapok (kicsi)
1 db olló
1 db rajztábla
1 doboz natúr gyurma
1 db krepp-papír
10 db hurkafa
1 db fotókarton
1 cs 12-es zsírkréta
1 cs. 12-es színes ceruza
1 db 12-es vízfesték
1 cs. 12-es rostiron (filctoll)
1 db vékony, 1 db vastag ecset
1 db ragasztó stift közepes
1 db nebuló ragasztó
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
1 db ugráló kötél
Testnevelésre: sötét rövidnadrág, fehér egyen póló, tornacipő
Egyéb: 1 csomag 100-as papír zsebkendő
doboz a rajz és technika felszerelésnek

2. osztály
2 db négyzetrácsos füzet
7 db 2.-as vonalazású füzet
2 db sima lapú füzet
2 db lefűző mappa
25 db famentes rajzlap
1 csomag írólap 20-50
1 db rajztömb
1 cs. színes kivágó lap
2 cs origami lapok (téglalap alakú)
stiftes ragasztó (kicsi)
olló
filctollak
festék
ecsetek: vékony, vastag, közepes
zsírkréta
natúr gyurma
színes ceruzák (12 db-os)
4 db HB-s grafit ceruza
1 db postairon
kék golyóstoll
radír
rövid vonalzó (egyenes)
papír mérőszalag, műanyag óralap, kis tükör (tavalyi megfelelő)
testnevelés: tornacipő, iskolai póló, rövidnadrág, ugráló kötél
Kérném, mindenre ráírni a nevet vagy monogramot, a tornaruházatba főleg! Ami tavalyról
megmaradt és használható, az megfelel a 2. osztályban. Egy dobozba kellene a rajz, technika
felszereléseket berakni (nem kell túl nagy, mert a rajz- és origami lapokat külön veszem)

3. osztály
1 db négyzetrácsos füzet (27-32)
2 db sima füzet (20-32)
5 db vonalas füzet (12-32)
1 db rajzlaptartó
20 db műszaki rajzlap (Dipa A/4)
10 db félfamentes rajzlap
2 db lefűző mappa
1 db ragasztó stift
1 cs. natúr gyurma
1 db kék golyóstoll
1 cs. 12-es színes ceruza
1 db 12-es vízfesték
1 db 12-es zsírkréta
1 cs. 12-es filctoll
1 db 6-os tempera
2. cs origami lapok (téglalap alakú)
színes kivágó lapok (élénk színű)
ecsetek: vékony, közepes, vastag + rongy
olló
zsebtükör
játék óralap
papír mérőszalag 100 cm-es
15 cm-es vonalzó (tolltartóba)
3 db 4B grafitceruza
2 db radír
faragó
Testnevelés: fehér levéli póló, sötét nadrág, tornacipő, ugráló kötél
Kérem, mindenre ráírni a gyerek nevét!
Ami tavalyról használható, az megfelel 3.-ban is.

4. osztály
3 db négyzetrácsos füzet
8 db vonalas füzet (21-32)
tavalyi német szótár folytatható
1 db bármilyen füzet üzenőnek
2 db lefűző mappa
50 db famentes rajzlap
1 db nagy stiftes ragasztó
1 cs. natúr gyurma
1 cs. origami papír (téglalap alakú)
2 cs. színes kivágó lapok (élénk színű)
1 db kis vonalzó a tolltartóba
színes ceruzák, + javító zöld ceruza
kék színű toll – vékony hegyű ( ZEBRA )
3, vagy több db HB – s ceruza
vízfesték, tempera, zsírkréta, ecsetek, ecsettál, rongy  ha szükséges
Kérjük a rajzdobozt felújítani!
Újságpapír a pad letakarásához.

Testnevelés: fehér levéli póló, sötét nadrág, fehér váltó zokni, tornacipő, ugráló kötél

A matematikára használt eszközök (tükör, körző, játék óra, vonalzók) jövőre is szükségesek,
kerüljenek a rajzdobozba!

5. osztály
Német nyelv:

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

Magyar: 4 db nagyalakú vonalas füzet
Házi olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Matematika: 2 db négyzetrácsos nagyméretű füzet
1 db sima, nagyméretű nem spirálfüzet
körző, 2 db vonalzó (1 db derékszögű), papírszögmérő, írólapok
Természetismeret: 1 db sima spirálfüzet
Történelem: 1 db vonalas füzet (nagy)
Etika: 1 db nagyalakú vonalas füzet
Testnevelés: fehér, levéli póló; sötét nadrág, fehér zokni, váltócipő
Technika: 1 cs. színes papír, gyurma, olló, ragasztó stiftes és folyékony, 30 db famentes rajzlap
Rajz: 50 db famentes rajzlap, rajztömb, hosszú vonalzó, színes ceruza, vízfesték, tempera, ecsetek
vékony és vastag, színes papír, olló, ragasztó, filctoll készlet, tűfilcek, fekete alkoholos filc, vizes tál,
törlőrongy, újságpapír, füzet

6. osztály
Német nyelv: 2 db nagyalakú vonalas füzet
1 db szótár füzet, 1cs. írólap
Magyar: 4 db vonalas nagyalakú füzet
Házi olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Matematika: 2 db négyzetrácsos nagyméretű füzet
1 db sima, nagyméretű nem spirálfüzet
körző, 2 db vonalzó (1 db derékszögű), szögmérő, írólapok
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 nagyalakú vonalas füzet (tavalyi is folytatható)
Testnevelés: fehér, levéli póló; sötét nadrág, fehér zokni, váltócipő
Technika: 1 cs. színes papír, gyurma, olló, ragasztó stiftes és folyékony, 30 db famentes rajzlap
Rajz: 50 db famentes rajzlap, rajztömb, hosszú 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)

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
Házi olvasmány: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
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: 1 db nagyalakú négyzetrácsos füzet (nem spirál), írólapok
Biológia: 1 db sima spirálfüzet
Földrajz: 1 db sima spirálfüzet
Etika: 1 db nagyalakú vonalas füzet (tavalyi is folytatható)
Testnevelés: fehér, levéli póló; sötét nadrág, fehér zokni, váltócipő
Technika: 1 cs. színes papír, olló, ragasztó stiftes és folyékony, 2 db milliméterpapír, 30 db famentes
rajzlap
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: 1 db nagyalakú vonalas füzet
1 db szótár füzet, 1 cs. írólap
Német népismeret: a tavalyi füzet folytatása
Kémia: 1 db kis alakú sima füzet
Magyar: 3 db nagyalakú vonalas füzet
Házi olvasmány: Tamási Áron: Ábel a rengetegben
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 (tavalyi is jó), írólapok
Biológia: 1 db sima spirálfüzet
Földrajz: 1 db sima spirálfüzet
Etika: 1 db nagyalakú vonalas füzet (tavalyi is folytatható
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

