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1. osztály
Tolltartóba
5 db HB-s ceruza
2 db vastag postairon
2 db vékony postairon
12 színű színes ceruza
1 db radír (puha, fehér)
1 db kis vonalzó
1 db stiftes ragasztó
1 db olló
Magyar nyelv és irodalom
4 db vonalas füzet, száma: 14-32, A-5-ös méretű
Matematika
4 db négyzethálós füzet, száma: 27-32, A-5-ös méretű
1 doboz piros-kék korong
1 csomag számolópálcika
1 db dobókocka
1 kisebb doboz az eszközöknek
Német nyelv
1 db A5-ös Vázlatok füzet
Ének
1 db A5-ös méretű hangjegyfüzet
Technika és rajz tantárgyhoz
Kérem a kedves Szülőket, hogy ne vásároljanak külön technika- és rajzfelszerelést!
A tanító pedagógus a következő eszközöket, anyagokat szeretné megvásárolni közös pénzből:
gyurmát, rajzlapot, irattartó mappát, zsírkrétát, ecseteket, színes lapokat, hurkapálcát, krepp
papírt,vízfestéket
Testnevelés
Fehér póló
Sötét rövidnadrág
Fehér zokni
Fehér talpú tornacipő OK
Népismeret
1 db A5-ös sima füzet
Egyéb
100 db-os papírzsebkendő
Faragó
2 cs famentes írólap

1 db iratgyűjtő mappa a fénymásolt lapoknak
Napközi
1 db vonalas gyakorló füzet
1 db négyzetrácsos gyakorló füzet
2 cs írólap
100 db-os papírzsebkendő
KÉRJÜK, HOGY MINDEN EGYES ESZKÖZRE ÍRJÁK RÁ A GYERMEK NEVÉT!

2. osztály
Magyar nyelv: 1 db másodikos vonalazású füzet (16-32)
Magyar irodalom: 1 db másodikos vonalas füzet (16-32)
Matematika: 1 db négyzetrácsos füzet
papír mérőszalag
tolltartóba kisvonalzó
Német: 1 db A5-ös másodikos vonalas füzet
Népismeret: 1db A5-ös másodikos vonalas füzet
Ének: új nem kell, marad a tavalyi
Rajz: a közösen megvett
Technika: 1 db stiftes ragasztó, olló a tolltartóban
Tolltartó: 5 db grafitceruza, radír, 12-es színes ceruzakészlet, faragó, stiftes ragasztó, olló,
kicsi vonalzó
Testnevelés: fehér póló, fekete nadrág, fehér zokni, világos talpú sportcipő
2 db 100 db-os papír zsebkendő
A 4 –es vékony irattartó mappa a táskába, fénymásolt lapoknak
Váltócipő
Napközi: 1 db vonalas füzet (üzenő füzetnek)

OK

3. osztály
Magyar nyelv és irodalom: 3 db (harmadikos vonalazású (12-32) vonalas füzet
Matematika: 1 db négyzetrácsos füzet, kis vonalzó (tolltartóba való), körző, 1 db dobókocka
Német: 1 db vonalas füzet (12-32)
Környezetismeret: 1 db vonalas füzet
Német népismeret: 1 db vonalas füzet
Ének: 1 db kottafüzet (tavalyi)
Testnevelés: fehér póló, fekete kisnadrág, fehér zokni, világos talpú tornacipő
Rajz, technika: Az év eleji szülői értekezleten megbeszéltek alapján
Informatika:-Tolltartó: 5 db grafitceruza, radír, kék golyóstoll, 12-es színes ceruzakészlet, ragasztóstift,
hegyező
olló
2 db 100-as papír zsebkendő
2 cs. írólap
Váltócipő
A4-es vékony mappa a fénymásolt lapoknak

4. osztály
Magyar nyelv és irodalom: 3 db kicsi (21-32) vonalas füzet
Matematika: 2 db négyzetrácsos füzet, kis vonalzó (tolltartóba való), 1 db 30 cm-es egyenes
vonalzó, derékszögű vonalzó, körző
Német: 2 db kicsi vonalas füzet (21-32)
Német népismeret: 1 db kicsi vonalas füzet (21-32)
Környezetismeret: 1 db vonalas füzet
Ének: 1 db kottafüzet (tavalyi)
Testnevelés: fehér póló, sötét kisnadrág, fehér zokni, világos talpú tornacipő
Rajz, technika: az osztálypénzből vásároljuk meg az eszközöket + rajztömb, rajztábla
(tavalyi is jó)
Tolltartó: legalább 3 db HB-s grafitceruza, radír, 2 db kék golyóstoll, 12-es színes ceruza
készlet, olló, ragasztóstift
Informatika: 1db vonalas füzet nincs informatika
2 cs. 100-as papír zsebkendő
1 cs. írólap

5. osztály
Matematika
1db négyzetrácsos füzet A4 (nem spirál)
1db sima füzet A4 (nem spirál)
1 db kis vonalzó a tolltartóba
2db nagy vonalzó (egyik derékszögű)
körző
szögmérő
színes ceruza (zöld mindenképpen)
Magyar irodalom
- 1 db vonalas füzet (A/5 21-32)
- 1 db nagyméretű (A4) vonalas dolgozatfüzet (81-32)
- toll a dolgozatokhoz
Magyar nyelvtan
- 1 db vonalas füzet (A/5 21-32)
- 1 db nagyméretű (A4) vonalas dolgozatfüzet (81-32)
- zöld színesceruza
- toll a dolgozatokhoz
Rajz, technika: Közösen vásároljuk meg, az év első szülőértekezletén megbeszéltek alapján
Német: 2 db vonalas füzet
Népismeret: 1 db nagyméretű vonalas füzet,
Ének: 1 db kottafüzet kis alakú
Természetismeret/biológia, földrajz/:
- 2db nagy alakú vonalas füzet (ne legyen spirál füzet)
Informatika: 1 db füzet
Történelem:
- 1 db vonalas A/4-es vonalas füzet, 1 cs. A/5-ös írólap
- Német történelem: A/4 vonalas füzet
Angol:
- 1 db A4 vonalas füzet
- 1 db szótárfüzet
Testnevelés: fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, világos talpú cipő
Geschichte: (kétnyelvű csoport) 1db vonalas füzet A/4-es
Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Ajánlott olvasmány: Lázár Ervin: Bogármese, Lázár Ervin-Lázár Zsófia: Bogármese II. (A
könyvtárból kölcsönözhető) Mark Twain: Koldus és királyfi, Tom Sawyer, Defoe: Robinson,
Fekete István: A koppányi aga testamentuma, Mikszáth: A beszélő köntös, A két koldusdiák,
Móra: Rab ember fiai, Exupery: A kis herceg

6. osztály
Matematika
1db négyzetrácsos füzet A4 (nem spirál)
1db sima füzet A4 (nem spirál)
2db vonalzó (egyik derékszögű)
körző
szögmérő
színes ceruza (zöld mindenképpen)
sütőpapír/átlátszó papír másoláshoz (kb 3 db A4 méret)
1 cs. írólap
Magyar irodalom: 1 db vonalas füzet
Magyar nyelvtan: 2 db vonalas füzet
Rajz, technika: Közösen vásároljuk meg, az év első szülőértekezletén megbeszéltek alapján
Német:
2 db A5-ös vonalas füzet,
Népismeret: 1 db A5-es vonalas füzet
Ének: 1 db kottafüzet (lehet az előző évi)
Természetismeret/biológia, földrajz/
- 2 db nagy alakú vonalas füzet (ne legyen spirál füzet, lehet az előző évi is)
Informatika: előző tanévi informatika füzet
Történelem: 1 db vonalas A/4-es vonalas füzet, 1 cs. A/5-ös írólap
Geschichte: 1 db A4-es vonalas füzet
Angol:
- 1 db A4 vonalas füzet
- 1 db szótárfüzet
Testnevelés: fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, világos talpú cipő
Kötelező olvasmány:
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Ajánlott olvasmányok:
Nyulász Péter: Helka trilógia: Helka – A Burok-völgy árnyai, Ciprián – A Balaton hercege,
Kamor- Helka mennyegzője) (A könyvtárból kölcsönözhető, megrendelhető: www.book24.hu),
Mark Twain: Koldus és királyfi, Tom Sawyer, Defoe: Robinson, Fekete István: A koppányi
aga testamentuma Mikszáth: A két koldusdiák, Móra: Rab Ember fiai, Exupery: A kis herceg.
Zrínyi: Szigeti veszedelem, Verne: A rejtelmes sziget, Kétévi vakáció, A tizenötéves kapitány,
Dumas: A három testőr

7. osztály
Matematika:
1db négyzetrácsos spirálfüzet A4
1db sima füzet A4
2db vonalzó (nem hajlítható, egyik derékszögű)
körző
szögmérő
színes ceruza (min 4 szín: zöld mindenképpen, piros, kék, sárga)
sütőpapír/átlátszó papír másoláshoz (kb 3 db A4 méret)
1 cs. írólap (mindig legyen a táskában)
Irodalom: 2 vonalas füzet
Nyelvtan: 2 vonalas füzet
Német nyelv: 1 db A4-es vonalas füzet
Népismeret: 1 db vonalas füzet
Angol nyelv: 1db A4 vonalas füzet
1db szótárfüzet
Történelem: 1db vonalas füzet A4-es, 1 cs. A/5-ös írólap
1 db A/4 vonalas füzet a német történelemhez
Geschichte: (kétnyelvű csoport) 1db A4-es vonalas füzet
Földrajz: 1 db vonalas füzet A4-es/nem spirál/
1 cs írólap
Fizika:
1 db sima füzet A4-es
1 cs. írólap (mindig legyen a táskában)
Kémia:
1 db vonalas füzet A4-es /nem spirál/
Biológia:
1 db vonalas füzet A4-es, nem spirál, lehet az előző évi is
Informatika: 5. évfolyamon elkezdett informatika füzet
Ének: 1db kottafüzet (lehet a tavalyi)
Rajz, technika: Közösen vásároljuk meg, az év első szülőértekezletén megbeszéltek alapján
Testnevelés: fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, világos talpú cipő
Kötelező olvasmány: Mikszáth: Szent Péter esernyője
Ajánlott olvasmány: Tasnádi István: A kőmajmok háza (A könyvtárból kölcsönözhető)
Jókai: A kőszívű ember fiai, A nagyenyedi két fűzfa, Aranyember, Egy magyar nábob,
Kárpáthy Zoltán, Mikszáth: Jó palócok, Tót atyafiak, Fekete István: A koppányi aga
testamentuma, , Móra Ferenc: A rab ember fiai, Daniel Defoe: Robinson

8. osztály
Német: 2db A4-es méretű vonalas füzet
Német tört.: 1db nagyalakú vonalas füzet
Etika: 1db vonalas füzet
Matematika:
1db négyzetrácsos spirálfüzet A4
1db sima füzet A4
2db vonalzó (nem hajlítható, egyik derékszögű)
körző
szögmérő
színes ceruza (min 4 szín: zöld mindenképpen, piros, kék, sárga)
sütőpapír/átlátszó papír másoláshoz (kb 3 db A4 méret)
1 cs. írólap (mindig legyen a táskában)
számológép (minimum alapműveleteket, négyzetgyökvonást tudjon)
Fizika:
1 db 7. évfolyamon elkezdett sima A4-es füzet
1 cs. írólap (mindig legyen a táskában)
Történelem: 1db A4-es vonalas füzet, 1 cs.A/5-ös írólap
Geschichte: 1 db A4-es vonalas füzet
Angol: 1db A4-es vonalas füzet, 1db szótárfüzet
Biológia
1 nagy alakú A 4-es vonalas füzet /lehet az előző évi is/
Kémia:
1 nagy alakú A 4 –es vonalas füzet /lehet az előző évi is/
Földrajz: 1db A4-es vonalas füzet /nem spirál/
1 cs. írólap
Irodalom: 1db vonalas füzet
Nyelvtan: 1 db vonalas füzet
1 db zöld színesceruza
Toll a dolgozatokhoz
Informatika: 5. évfolyamon elkezdett informatika füzet
Rajz, technika: Közösen vásároljuk meg, az év első szülői értekezletén megbeszéltek alapján
Ének: 1db kottafüzet (lehet előző évi is)
Testnevelés: fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, világos talpú cipő
Kötelező olvasmány: Szabó Magda: Abigél
Ajánlott olvasmány: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Karinthy Frigyes: Tanár úr
kérem, Tamási Áron: Ábel a rengetegben, Shakespeare: Rómeó és Júlia, Moliére: A fösvény

