A Szalay Sámuel Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Tankönyv és taneszköz listája
a 2019/2020-as tanévben

1.a osztály

A füzeteket és a tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérnénk!
Füzetek:
5 db 14 -32
1 db 20-32
3 db 27-32
1 db 36-16
1 db 21-32
Ceruzák:

A5-ös vonalas füzet (margós)
A5-ös sima füzet
A5-ös négyzetrácsos füzet
A5-ös hangjegy füzet
A5-ös üzenő füzet

2 db B-s +1db HB-s grafit ceruza
6db vékony színes ceruza (puha)
1db 2 B –s ceruza
Fehér, puha radír
2db zöld színű ceruza
15 cm –es kis vonalzó
2db vastag postairon (piros, kék)
Kétlyukú tartályos ceruzafaragó
Kérjük, hogy a radíron kívül minden en legyen rajta a gyermek monogramja. Alkoholos filccel
egyszerűen megoldhat
Matematika:
1db műanyag óra
1méter hosszú papír mérőszalag
1 doboz korong (piros –kék)
1 csomag pálcika
Vizuális kultúra –Rajz:
10 db A/4-es színes karton (vegyes színekben)
2db fekete foto karton
12 színű vízfesték (por alapú)
6 színű tempera +1 tubus fehér tempera
12 db-os zsírkréta
12 db-os vastag színes ceruza
12 db-os filctoll
50 db A4-es famentes rajzlap
1 db rajzlaptartó mappa
Testnevelés:

1 csomag szám és jelkártya
1 csomag logikai készlet

1 db rajztábla
1 csomag színes papír
1 csomag origami lapok (20 db A/4)
2 tubus kenőfejes ragasztó stift
3-4 ecset (4-6-8-10-es méret)
Vizes edény
1db olló
1 csomag színes gyurma

Tornafelszerelés
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: kék tornaruha, tornacipő, fehér zokni, tornazsák (hajgumi)
Egyéb:
1 csomag fénymásoló papír,
2 csomag írólap
1 csomag (100 db-os éttermi szalvéta)
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy csomag (100db-os) papír zsebkendő, WC papír
4 tekercs, folyékony szappan, műanyag pohár)
Váltó cipő
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2. a osztály

A füzetek és tankönyvek bekötve és névvel ellátva!
Füzetek:
7 db 16 -32
1 db 20-32
3 db 27-32
2 db 36-16
1 db 31-32
1 db 21-32
Ceruzák:

A5-ös vonalas füzet
A5-ös sima füzet
A5-ös négyzetrácsos füzet
A5-ös hangjegy füzet
A5-ös szótár füzet
A5-ös üzenő füzet

3 db grafit ceruza (HB vagy B 2B)

1 db hegyező

12 színű színes ceruza

2-3 db radír (ne színes, ne illatos)

1-1 kék és piros színes vagy két végű postairon
Rajz , Technika és Matematika:
1-1-db 45 és 60 fokos háromszögvonalzó

1 csomag színes papír

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó

1 csomag kivágó lapok

12 színű vízfesték

1 db ragasztó stift

12 színű tempera

Minimum 3-4 ecset (4-6-8-10-es méret)

2 csomag írólap

Vizes edény

72 db A4-es félfamentes rajzlap

Olló

1 db rajzlaptartó mappa

Zsírkréta

1 db rajztábla
Testnevelés:
Tornafelszerelés
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: kék tornaruha, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Egyéb:
1 db füzettartó mappa
1db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
2 csomag írólap
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy csomag papír zsebkendő, WC papír, folyékony
szappan, műanyag pohár)

A Szalay Sámuel Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Tankönyv és taneszköz listája
a 2019/2020-as tanévben

2.b osztály

A füzeteket és tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérjük!
Füzetek:
7 db 16 -32
1 db 20-32
3 db 27-32
1 db 36-16
1 db 31-32
1 db 21-32
Ceruzák:

A5-ös vonalas füzet
A5-ös sima füzet
A5-ös négyzetrácsos füzet
A5-ös hangjegy füzet
A5-ös szótár füzet
A5-ös üzenő füzet

3 db grafit ceruza (HB vagy B 2B)

1 db hegyező

12 színű színes ceruza

2-3 db radír (ne színes, ne illatos)

1-1 kék és piros színes ceruza
Rajz, Technika és Matematika:
1-1-db 45 és 60 fokos háromszögvonalzó

1 csomag kivágó lapok

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó

1 csomag színes papír

12 színű vízfesték

1 db ragasztó stift

12 színű tempera

Minimum 3-4 ecset (4-6-8-10-es méret)

2 csomag írólap

Vizes edény

72 db A4-es félfamentes rajzlap

Olló

1 db rajzlaptartó mappa

Zsírkréta

1 db rajztábla
Testnevelés:
Tornafelszerelés
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: kék tornaruha, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Egyéb:
1 db füzettartó mappa
1db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
2 csomag írólap
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy csomag papír zsebkendő, WC papír, folyékony
szappan, műanyag pohár)
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3. a osztály

A füzeteket és a tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérjük!
Füzetek:

7 db
1 db
2 db
2 db
1 db
1 db

12-32
20-32
27-32
36-16
31-32
21-32

A5-ös vonalas füzet
A5-ös sima füzet
A5-ös négyzetrácsos füzet
A5-ös hangjegy füzet
A5-ös szótár füzet
A5-ös üzenő füzet

Ceruzák:
3 db grafit ceruza (HB vagy B 2B)
12 színű színes ceruza

1-1 kék és piros színes ceruza
1 db hegyező
2-3 db radír (ne színes, ne illatos)

Rajz, Technika és Matematika:
1-1-db 45 és 60 fokos háromszögvonalzó

1 csomag kivágó lapok

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó

1 csomag színes papír

12 színű vízfesték

1 db ragasztó stift

12 színű tempera

Minimum 3-4 ecset (4-6-8-10-es méret)

4 csomag írólap

Vizes edény

72 db A4-es félfamentes rajzlap

Olló

1 db rajzlaptartó mappa

Zsírkréta

1 db rajztábla
Testnevelés:
Tornafelszerelés
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: kék tornaruha, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Egyéb:
1 db füzettartó mappa
1db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,

Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy csomag papír zsebkendő, WC papír, folyékony
szappan, műanyag pohár)
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3. b osztály

A füzeteket és a tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérjük!
Füzetek:

7 db
1 db
2 db
2 db
1 db
1 db

12-32
20-32
27-32
36-16
31-32
21-32

A5-ös vonalas füzet
A5-ös sima füzet
A5-ös négyzetrácsos füzet
A5-ös hangjegy füzet
A5-ös szótár füzet
A5-ös üzenő füzet

Ceruzák:
3 db grafit ceruza (HB vagy B 2B)
12 színű színes ceruza

1-1 kék és piros színes ceruza
1 db hegyező
2-3 db radír (ne színes, ne illatos)

Rajz, Technika és Matematika:
1-1-db 45 és 60 fokos háromszögvonalzó

1 csomag kivágó lapok

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó

1 csomag színes papír

12 színű vízfesték

1 db ragasztó stift

12 színű tempera

Minimum 3-4 ecset (4-6-8-10-es méret)

4 csomag írólap

Vizes edény

72 db A4-es félfamentes rajzlap

Olló

1 db rajzlaptartó mappa

Zsírkréta

1 db rajztábla
Testnevelés:
Tornafelszerelés
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: kék tornaruha, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Egyéb:
1 db füzettartó mappa
1db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,

Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy csomag papír zsebkendő, WC papír, folyékony
szappan, műanyag pohár)

A Szalay Sámuel Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Tankönyv és taneszköz listája
a 2019/2020-as tanévben

4. a osztály

A füzeteket és a tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérjük!
Füzetek:

12 db
3 db
3 db
2 db
1 db
1 db
1 db

21-32
20-32
27-32
36-16
31-32
21-32
21-32

A5-ös vonalas füzet
A5-ös sima füzet
A5-ös négyzetrácsos füzet
A5-ös hangjegy füzet
A5-ös szótár füzet
A5-ös üzenő füzet
A5-ös házi feladat füzet/leckefüzet

Tolltartó tartalma:
2 db grafit 2B
2 db grafit HB
2-3 db kék golyóstoll
12 színű színes ceruza

1-1 kék és piros színes vagy két végű postairón
2 db radír (ne színes, ne illatos)
Ceruzahegyező (forgácsot benn tartó),
Rövid vonalzó,(15cm-es)

Rajz, Technika és Matematika:
1db 45 fokos háromszögvonalzó
1db 60 fokos háromszögvonalzó
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db körző
1 db tükör (kicsi, szögletes)
12 színű vízfesték
6 színű tubusos tempera
4 csomag írólap
Gyurma (nem színes), gyurma kés, gyurmatábla
1 ív nagyméretű karton (bármilyen színben),
3 csomag A/4-es színes fénymásoló lapok
(10db-os csomagban)

A/4-es rajzlapok félfamentes és famentes (50-50
db)
2 db A/4-es vékony papírdosszié,
1 db rajztábla
1 db ragasztó stift
1db cellux (kicsi)
3-4 ecset (4-6-8-10-12-es méret)
Vizes edény, olló, zsírkréta, törlőrongy
Élénk, és ne pasztellszínű csomagot válasszanak.
3 db bármilyen színű krepp papír,
1 csomag hurkapálca,
A/4-es origami papír

Testnevelés:
Tornafelszerelés:
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: kék tornaruha, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Egyéb:
3db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy (100 db-os) csomag papír zsebkendő, WC
papír, folyékony szappan, műanyag pohár)
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4. b osztály

A füzeteket és a tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérjük!
Füzetek:

12 db
3 db
3 db
2 db
1 db
1 db
1 db

21-32
20-32
27-32
36-16
31-32
21-32
21-32

A5-ös vonalas füzet
A5-ös sima füzet
A5-ös négyzetrácsos füzet
A5-ös hangjegy füzet
A5-ös szótár füzet
A5-ös üzenő füzet
A5-ös házi feladat füzet/leckefüzet

Tolltartó tartalma:
2 db grafit 2B
2 db grafit HB
2-3 db kék golyóstoll
12 színű színes ceruza

1-1 kék és piros színes vagy két végű postairón
2 db radír (ne színes, ne illatos)
Ceruzahegyező (forgácsot benn tartó),
Rövid vonalzó,(15cm-es)

Rajz, Technika és Matematika:
1db 45 fokos háromszögvonalzó
1db 60 fokos háromszögvonalzó
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db körző
1 db tükör (kicsi, szögletes)
12 színű vízfesték
6 színű tubusos tempera
4 csomag írólap
Gyurma (nem színes), gyurma kés, gyurmatábla
1 ív nagyméretű karton (bármilyen színben),
3 csomag A/4-es színes fénymásoló lapok
(10db-os csomagban)

A/4-es rajzlapok félfamentes és famentes (50-50
db)
2 db A/4-es vékony papírdosszié,
1 db rajztábla
1 db ragasztó stift
1db cellux (kicsi)
3-4 ecset (4-6-8-10-12-es méret)
Vizes edény, olló, zsírkréta, törlőrongy
Élénk, és ne pasztellszínű csomagot válasszanak.
3 db bármilyen színű krepp papír,
1 csomag hurkapálca,
A/4-es origami papír

Testnevelés:
Tornafelszerelés:
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: kék tornaruha, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Egyéb:
3db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy (100 db-os) csomag papír zsebkendő, WC
papír, folyékony szappan, műanyag pohár)
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5. a osztály
A füzeteket és a tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérjük!
Taneszköz igény 5. a osztály
Magyar nyelv és irodalom:
8 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet
Történelem:
2 db 81-32-es
A4-es vonalas füzet
2 csomag írólap
Matematika:
3 db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos
füzet
1db 45 fokos háromszögvonalzó
1db 60 fokos háromszögvonalzó
Természetismeret: nem kell füzet
Ének –zene:
1 db 36-16
A5-ös hangjegy füzet
1db 21-32
A5-ös vonalas füzet
Angol nyelv:
2 db 81-32
A4-es vonalas füzet vagy
1 db 31-32
A5-ös szótár füzet
Civilizáció:
1db 20-32
A5-ös sima füzet
1db 80-32
A4-es sima füzet
Hon és népismeret:
1db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet
Történelem angolul:
1 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet
Vizuális kultúra- Rajz:
60 db félfamentes (fehér) rajzlap
10 db 2B grafitceruza
5db radír
2 db ceruzafaragó (normál és vastagabb
ceruzához)
12 színű (vastag) színes ceruza

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db körző
1db szögmérő

2db 21-32 A5-ös füzet

12 színű zsírkréta
12 színű olajpasztell
1 csomag felsős 5-8-ig színes papír
1db olló
2 db ragasztó stift

Testnevelés:
Tornafelszerelés: kisméretű törülköző
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: fekete nadrág, fehér póló, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Hit és erkölcstan:
1db 21-32 A5-ös vonalas füzet
Technika:
1db 20-32 A/5-ös sima füzet
Tolltartó tartalma:
3 db grafit 2B
1 db zöld színű színes ceruza
3 db grafit HB
1 db radír (ne színes, ne illatos)
2-3 db kék golyóstoll
Ceruzahegyező (forgácsot benn tartó),
1db zöld toll
Rövid vonalzó,(15cm-es)
2-2 db kék, piros ceruza
Sorkiemelő legalább 3 színben
Egyéb:
3db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy (100 db-os) csomag papír
zsebkendő, WC papír, folyékony szappan, műanyag pohár)
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6. a osztály
A füzetek és tankönyvek bekötve és névvel ellátva kérnénk!
Taneszköz igény 6. a osztály
Magyar nyelv és irodalom:
5 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet
Történelem:
2db 81-32-es
A4-es vonalas füzet
2 csomag írólap
Matematika:
3 db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos
füzet
1db 45 fokos háromszögvonalzó
1db 60 fokos háromszögvonalzó
Természetismeret: nem kell füzet
Ének –zene:
1 db 36-16
A5-ös hangjegy füzet
1db 21-32
A5-ös vonalas füzet
Angol nyelv:
2 db 81-32
A4-es vonalas füzet vagy
1 db 31-32
A5-ös szótár füzet
2 csomag írólap
Civilizáció:
1db 20-32
A5-ös sima füzet
1db 80-32
A4-es sima füzet
Történelem angolul:
1 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet
Vizuális kultúra-Rajz:
60 db félfamentes (fehér) rajzlap
10 db 2B grafitceruza
5db radír
2 db ceruzafaragó (normál és vastagabb
ceruzához)
12 színű vastag színes ceruza

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db körző
1db szögmérő

2db 21-32 A5-ös füzet

12 színű zsírkréta
12 színű olajpasztell
1 csomag felsős 5-8-ig színes papír
1db olló
2 db ragasztó stift

Testnevelés:
Tornafelszerelés: kisméretű törülköző
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: fekete nadrág, fehér póló, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Hit és erkölcstan:
1db 21-32 A5-ös vonalas füzet
Technika:
1db 20-32 A/5-ös sima füzet
Tolltartó tartalma:
3 db grafit 2B
1 db zöld színes
3 db grafit HB
1 db radír (ne színes, ne illatos)
2-3 db kék golyóstoll
Ceruzahegyező (forgácsot benn tartó),
1db zöld toll
Rövid vonalzó,(15cm-es)
2-2 db kék , piros,
Sorkiemelő legalább 3 színben
Egyéb:
3db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy (100 db-os) csomag papír
zsebkendő, WC papír, folyékony szappan, műanyag pohár)
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6. b osztály
A füzeteket és a tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérnénk!
Taneszköz igény 6. b osztály
Magyar nyelv és irodalom:
5 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet
Történelem:
2db 81-32-es
A4-es vonalas füzet
2 csomag írólap
Matematika:
3 db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
füzet
1 db körző
1db 45 fokos háromszögvonalzó
1db szögmérő
1db 60 fokos háromszögvonalzó
Természetismeret: nem kell füzet
Angol nyelv:
2 db 81-32
A4-es vonalas füzet vagy
2db 21-32 A5-ös füzet
1 db 31-32
A5-ös szótár füzet
2 csomag írólap
Ének –zene:
1 db 36-16
A5-ös hangjegy füzet
1db 21-32
A5-ös vonalas füzet
Vizuális kultúra:
60 db félfamentes (fehér) rajzlap
12 színű zsírkréta
10 db 2B grafitceruza
12 színű olajpasztell
5db radír
1 csomag felsős 5-8-ig színes papír
2 db ceruzafaragó (normál és vastagabb
1db olló
ceruzához)
2 db ragasztó stif
12 színű vastag színes ceruza
Testnevelés:
Tornafelszerelés: kisméretű törülköző
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: fekete nadrág, fehér póló, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Hit és erkölcstan:
1db 21-32 A5-ös vonalas füzet

Technika:
1db 20-32 A/5-ös sima füzet
Tolltartó tartalma:
3 db grafit 2B
1 db zöld színű színes ceruza
3 db grafit HB
1 db radír (ne színes, ne illatos)
2-3 db kék golyóstoll
Ceruzahegyező (forgácsot benn tartó),
1db zöld toll
Rövid vonalzó,(15cm-es)
2-2 db kék, piros ceruza
Sorkiemelő legalább 3 színben
Egyéb:
3db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy (100 db-os) csomag papír
zsebkendő, WC papír, folyékony szappan, műanyag pohár)

A Szalay Sámuel Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Tankönyv és taneszköz listája
a 2019/2020-as tanévben

7. a osztály
A füzeteket és a tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérnénk!
Taneszköz igény 7. a osztály
Magyar nyelv és irodalom:
7 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet
Történelem:
2db 81-32-es
A4-es vonalas füzet
2 csomag írólap
Matematika:
3 db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos
füzet
1db 45 fokos háromszögvonalzó
1db 60 fokos háromszögvonalzó
Földrajz: nem szükséges
Biológia: nem szükséges
Fizika:
1db 20-32
A5-ös sima füzet
Kémia :
1db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos füzet
Ének –zene:
1 db 36-16
A5-ös hangjegy füzet
1db 21-32
A5-ös vonalas füzet
Angol nyelv:
2 db 81-32
A4-es vonalas füzet vagy
1 db 31-32
A5-ös szótár füzet
2 csomag írólap
Civilizáció:
1db 20-32
A5-ös sima füzet
1db 80-32
A4-es sima füzet
Történelem angolul:
1 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db körző
1db szögmérő

2db 21-32 A5-ös füzet

Vizuális kultúra- Rajz:
60 db félfamentes (fehér) rajzlap
12 színű zsírkréta
10 db 2B grafitceruza
12 színű olajpasztell
5db radír
1 csomag felsős 5-8-ig színes papír
2 db ceruzafaragó (normál és vastagabb
1db olló
ceruzához)
2 db ragasztó stift
12 színű vastag színes ceruza
Testnevelés:
Tornafelszerelés: kisméretű törülköző
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák.
Lányoknak: fekete nadrág, fehér póló, tornacipő, fehér zokni, tornazsák.
Hit és erkölcstan:
1db 21-32 A5-ös vonalas füzet
Technika:
1db 20-32 A/5-ös sima füzet
Tolltartó tartalma:
3 db grafit 2B
1 db zöld színű színes ceruza
3 db grafit HB
1 db radír (ne színes, ne illatos)
2-3 db kék golyóstoll
Ceruzahegyező (forgácsot benn tartó),
1db zöld toll
Rövid vonalzó,(15cm-es)
2-2 db kék, piros ceruza
Sorkiemelő legalább 3 színben
Egyéb:
3db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy (100 db-os) csomag papír
zsebkendő, WC papír, folyékony szappan, műanyag pohár)
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7. b osztály
A füzeteket és a tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérnénk!
Taneszköz igény 7. b osztály
Magyar nyelv és irodalom:
7 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet
Történelem:
2db 81-32-es
A4-es vonalas füzet
2 csomag írólap
Matematika:
3 db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos
füzet
1db 45 fokos háromszögvonalzó
1db 60 fokos háromszögvonalzó
Földrajz: nem szükséges
Biológia: nem szükséges
Fizika:
1db 20-32
A5-ös sima füzet
Kémia :
1db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos füzet
Angol nyelv:
2 db 81-32
A4-es vonalas füzet vagy
1 db 31-32
A5-ös szótár füzet
2 csomag írólap
Ének –zene:
1 db 36-16
A5-ös hangjegy füzet
1db 21-32
A5-ös vonalas füzet
Fizika
Német nyelv:
2db 21-32
A5-ös füzet
1 db 31-32
A5-ös szótár füzet
2 csomag írólap

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db körző
1db szögmérő

2db 21-32 A5-ös füzet

Vizuális kultúra- Rajz:
60 db félfamentes (fehér) rajzlap
10 db 2B grafitceruza
5db radír
2 db ceruzafaragó (normál és vastagabb
ceruzához)
12 színű vastag színes ceruza

12 színű zsírkréta
12 színű olajpasztell
1 csomag felsős 5-8-ig színes papír
1db olló
2 db ragasztó stift

Testnevelés:
Tornafelszerelés: kisméretű törülköző
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni, tornazsák
Lányoknak: fekete nadrág, fehér póló, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Hit és erkölcstan:
1db 21-32 A5-ös vonalas füzet
Technika:
1db 20-32 A/5-ös sima füzet
Tolltartó tartalma:
3 db grafit 2B
1 db zöld színű színes ceruza
3 db grafit HB
1 db radír (ne színes, ne illatos)
2-3 db kék golyóstoll
Ceruzahegyező (forgácsot benn tartó),
1db zöld toll
Rövid vonalzó,(15 cm-es)
2-2 db kék, piros ceruza
Sorkiemelő legalább 3 színben
Egyéb:
3db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy (100 db-os) csomag papír
zsebkendő, WC papír, folyékony szappan, műanyag pohár)
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8. a osztály
A füzeteket és a tankönyveket bekötve és névvel ellátva kérjük!
Taneszköz igény 8. a osztály
Magyar nyelv és irodalom:
5 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet
Történelem:
2db 81-32-es
A4-es vonalas füzet
2 csomag írólap
Matematika:
3 db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos
füzet
1db 45 fokos háromszögvonalzó
1db 60 fokos háromszögvonalzó
Földrajz: nem szükséges
Biológia: nem szükséges
Fizika:
1db 20-32
A5-ös sima füzet
Kémia :
1db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos füzet
Ének –zene:
1 db 36-16
A5-ös hangjegy füzet
1db 21-32
A5-ös vonalas füzet
Fizika
Angol nyelv:
2 db 81-32
A4-es vonalas füzet vagy
1 db 31-32
A5-ös szótár füzet
2 csomag írólap
Civilizáció:
1db 20-32
A5-ös sima füzet
1db 80-32
A4-es sima füzet
Történelem angolul:
1 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db körző
1db szögmérő

2db 21-32 A5-ös füzet

Vizuális kultúra- Rajz :
60 db félfamentes (fehér) rajzlap
12 színű zsírkréta
10 db 2B grafitceruza
12 színű olajpasztell
5db radír
1 csomag felsős 5-8-ig színes papír
2 db ceruzafaragó (normál és vastagabb
1db olló
ceruzához)
2 db ragasztó stift
12 színű vastag színes ceruza
Testnevelés:
Tornafelszerelés: kisméretű törülköző
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni tornazsák
Lányoknak: fekete nadrág, fehér póló, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Hit és erkölcstan:
1db 21-32 A5-ös vonalas füzet
Technika:
1db 20-32 A/5-ös sima füzet
Tolltartó tartalma:
3 db grafit 2B
1 db zöld színű színes ceruza
3 db grafit HB
1 db radír (ne színes, ne illatos)
2-3 db kék golyóstoll
Ceruzahegyező (forgácsot benn tartó),
1db zöld toll
Rövid vonalzó,(15cm-es)
2-2 db kék, piros ceruza
Sorkiemelő legalább 3 színben
Egyéb:
3db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy (100 db-os) csomag papír
zsebkendő, WC papír, folyékony szappan, műanyag pohár)
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8. b osztály
A füzetek és tankönyvek bekötve és névvel ellátva kérnénk!
Taneszköz igény 8. b osztály
Magyar nyelv és irodalom:
5 db 21-32-es
A5-ös vonalas füzet
Történelem:
2db 81-32-es
A4-es vonalas füzet
2 csomag írólap
Matematika:
3 db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos
füzet
1db 45 fokos háromszögvonalzó
1db 60 fokos háromszögvonalzó
Földrajz: nem szükséges
Biológia: nem szükséges
Fizika:
1db 20-32
A5-ös sima füzet
Kémia :
1db 27-32-es
A5-ös négyzetrácsos füzet
Német nyelv:
2db 21-32 A5-ös füzet
1 db 31-32
A5-ös szótár füzet
2 csomag írólap
Ének –zene:
1 db 36-16
A5-ös hangjegy füzet
1db 21-32
A5-ös vonalas füzet
Fizika
Vizuális kultúra:
60 db félfamentes (fehér) rajzlap
10 db 2B grafitceruza
5db radír
2 db ceruzafaragó (normál és vastagabb
ceruzához)
12 színű vastag színes ceruza

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db körző
1db szögmérő

12 színű zsírkréta
12 színű olajpasztell
1 csomag felsős 5-8-ig színes papír
1db olló
2 db ragasztó stift

Testnevelés:
Tornafelszerelés: kisméretű törülköző
Fiúknak: fehér póló, sötét színű rövidnadrág, fehér zokni tornazsák
Lányoknak: fekete nadrág, fehér póló, tornacipő, fehér zokni, tornazsák
Hit és erkölcstan:
1db 21-32 A5-ös vonalas füzet
Technika:
1db 20-32 A/5-ös sima füzet
Tolltartó tartalma:
3 db grafit 2B
1 db zöld színű színes ceruza
3 db grafit HB
1 db radír (ne színes, ne illatos)
2-3 db kék golyóstoll
Ceruzahegyező (forgácsot benn tartó),
1db zöld toll
Rövid vonalzó,(15cm-es)
2-2 db kék, piros ceruza
Sorkiemelő legalább 3 színben
Egyéb:
3db órarend,
1 csomag fénymásoló papír,
Tisztasági csomag (kisméretű törülköző- akasztóval, nagy (100 db-os) csomag papír
zsebkendő, WC papír, folyékony szappan, műanyag pohár)

