TANESZKÖZLISTA

1.a osztály
4 db matematika füzet (négyzetrácsos)
4 db vonalas füzet (14-32)
1 db üzenő füzet (vonalas)
1 db sima füzet
1 db hangjegyfüzet
grafitceruzák 3 db HB és 1 db 2B
3 db piros-kék színű postairon (vastagabb)
3 db piros-kék színes ceruza
színes ceruzák (12 színű)
radír
4 csomag írólap
rövid vonalzó
50 db rajzlap famentes
2 db dosszié
1 doboz zsírkréta
ecsetek 12 színű vízfesték
törlőruha (festéshez)
ecsettál (nagyobb doboz pl. margarinos doboz)
3 csomag színes lap
1 doboz gyurma
olló
ragasztó (stift)
cipős doboz (rajz és technika felszereléseknek)
számoló korong
1 csomag színes pálcika
mérőszalag (papír)
babzsák
tornaruha: fiúk – fehér póló, nadrág, váltó zokni, tornacipő (világos
talpú)
lányok – tornaruha (fehér póló, nadrág), váltó zokni,
tornacipő (világos talpú)
váltó cipő
tolltartó
tartályos faragó
szögletes tükör
Tisztasági felszerelés:
folyékony szappan
kéztörlő
100-as zsebkendő
szalvéta
wc papír

1.b osztály
FÜZETEK:
4 db vonalas /A/5 14-32/
3db négyzetrácsos /A/5 27-32/
1db sima /A/5 20-32/
1db hangjegy /A/5 36-16/
ÍRÓESZKÖZÖK:
5 db grafit ceruza / B, HB /
2 db vastag piros-kék
2 db vékony piros-kék
6 db-os színes ceruza készlet
EGYEBEK:
Tolltartó
1 db tartályos faragó
1 db egyenes vonalzó 20cm-es
3 csomag famentes írólap
50 db famentes rajzlap
3 csomag színes lap /A/4 origami/
2 db rajztömb
2 db számegyenes /papír/
1 db műanyag óra
2doboz számolókorong
1doboz gyurma
4db ecset /4-es 10-es/
6 színű vízfesték
6 db-os zsírkréta
1 db olló
3 db ragasztó stift
1 db ecsettál
Egy doboz, amiben tárolni tudjuk a festéket, ragasztót,stb…
Tornacipő /fehértalpú/
Tornazsák
1 db babzsák
Rövid nadrág, fehér póló
Váltó cipő
100 db-os papírzsebkendő
2 tekercs konyhai papírtörlő
Üzenő füzet /bármilyen füzet jó/

2. osztály
grafitceruzák HB-s
vékony postairon
radír
ceruzahegyező
2 db golyós toll
12 db-os színes ceruza
üzenő füzet
8 db vonalas füzet (16-32) ( margós)
1 db sima lapú füzet ( technika órára )
1 db hangjegy füzet
3 db négyzetrácsos füzet ( margós)
( cipős) doboz ( névvel ellátva, a technika felszerelés tárolására)
filctoll ( 6 db-os)
zsírkréta ( 12 színű)
vízfesték ( 12 színű)
ecsetek ( 4 db különböző vastagságú)
ecsettál
törlőkendő
ragasztó ( stiftes papírragasztó)
olló
3 csomag írólap
famentes rajzlap ( 60 db )
2 db A/4-es mappa
színes lapok ( A/4-es méretű, mindkét oldalán színes )
1 csomag gyurma
fehér póló
fekete vagy kék tornanadrág
világos talpú tornacipő
váltó zokni
tornazsák
vonalzók ( 1 db rövid a tolltartóba)
tükör
műanyag hőmérő
váltócipő ( világos talpú)
műanyag óra

3. osztály
vékony postaíron
3 db négyzetrácsos, matematika füzet
üzenőfüzet
1db háromszögű és 1 db egyenes vonalzó
1 db rövid vonalzó a tolltartóba (15-16 cm)
1 db körző (tokban)
tükör
műanyag hőmérő
10 db margós vonalas füzet (12-32)
1db sima füzet technika órára
1 db hangjegy füzet
fehér póló
sötétkék vagy fekete rövidnadrág
világos talpú tornacipő
váltó zokni
tornazsák
2 db golyóstoll
3 db postairon
6 db grafitceruza HB
radír
ceruzahegyező
12 színű színes ceruza
12 színű színes zsírkréta
6 db-os filctoll
1 db szótárfüzet (csak az idegen nyelvet tanulóknak)
30 db famentes rajzlap + rajztömb
2 csomag írólap
1 stiftes ragasztó
2 csomag színes papír
olló
1 csomag fehér és színes gyurma
2 db A/4-es mappa
színes lapok (A/4, mindkét oldalán oldalán színes)
váltó cipő (világos talpú)
cipős doboz-technikai felszerelések tárolására (névvel ellátva)
12 színű vízfesték
4 db eltérő vastagságú ecset + ecsettál + törlőkendő
Kötelező olvasmány: Fekete István : Vuk

4. osztály
grafitceruzák HB-s
vékony postairon
radír
ceruzahegyező
2 db golyós toll
12 db-os színes ceruza
üzenő füzet
8 db margós vonalas füzet (21-32)
1 db hangjegy füzet
3 db négyzetrácsos füzet
1 db szótárfüzet
technika doboz (nagyméretű, névvel ellátva, a technika felszerelés tárolására)
filctoll (12 db-os)
1 db fekete tűfilc
zsírkréta (12 színű)
vízfesték(12 színű)
ecsetek (4 db különböző vastagságú)
ecsettál
törlőkendő
ragasztó (stiftes papírragasztó)
olló
2 csomag írólap
famentes rajzlap (60 db)
2 db A/4-es vékony mappa (1 rajzmappa, 1 a táskába iratoknak)
színes lapok (A/4-es méretű, mindkét oldalán színes)
fehér póló
fekete vagy kék tornanadrág
világos talpú tornacipő
váltó zokni
tornazsák
körző (tokban)
szögmérő
vonalzók (1 db rövid a tolltartóba, 1 db háromszögletű és 1 db egyenes 30-32 cm-es)
szögletes tükör
műanyag hőmérő
váltócipő (világos talpú)
Kötelező olvasmány: Erich Kaestner: A két Lotti

Felső tagozat
5-8. évfolyam:
grafit ceruza vagy rotring+hegy
toll
színes ceruza
radír
piros toll
Magyar nyelv és irodalom (5-8. évfolyam):
2 db nagy méretű vonalas füzet
1 db vonalas füzet (dolgozat)
Történelem (5-8 évfolyam):
1 db vonalas füzet
Erkölcstan (5-6. évfolyam)
1 db kisméretű füzet
Tánc és dáma (5. évfolyam):
1 db füzet
famentes rajzlap
hurkapálca
ragasztó
Idegen nyelv (3-8. évfolyam):
1 db vonalas füzet
1 db szótárfüzet
1 db vonalas dolgozat füzet
1 csomag írólap
Matematika: 5-6. évfolyam
•
négyzetrácsos füzet (A4-es,nagy alakú, NEM spirál) 3 db
•
négyzetrácsos füzet (kicsi) 1 db
•
sima füzet (nagy alakú, NEM spirál) 1 db
•
írólap 1 csomag
•
körző
•
vonalzókészlet
•
szögmérő
•
színes ceruza

Matematika (5-8. évfolyam):
1 db A/4-es négyzetrácsos füzet
1 db A/4-es sima füzet
1 db egyenes vonalzó
2 db derékszögű vonalzó
1 db szögmérő
1 db körző
színes ceruzák
számológép (8. évfolyam)
Fizika (7-8. évfolyam):
1 db A/4-es sima füzet
színes ceruza
Biológia, természetismeret (5-8. évfolyam):
1 db A/4-es vonalas füzet
1 csomag írólap
Földrajz:
A/4-es, nagy méretű vonalas füzet, 1 cs. írólap
színes ceruza
1 csomag írólap
Informatika:
A/4-es, nagy méretű vonalas füzet,
1 csomag írólap
Rajz és vizuális kultúra (5-8. évfolyam)
40 db famentes A/4-es rajzlap
A/4-es színes lapok (mindkét oldala színes)
olló
papírragasztó
„B”-s grafit ceruza
30cm-es vonalzó
zsírkréta (6 db-os)
filctoll (6 db-os)
vízfestés (12 színű)
vékony ecset (4-6-os)
vastag ecset (8-12-es)
vizes edény
puha textil törlőkendő
fekete tűfilc
rajztömb

Testnevelés (5-8. évfolyam)
fehér póló
fekete vagy kék rövid nadrág
fehér zokni
fehér talpú tornacipő
törölköző + szappan
Technika (5-8. évfolyam)
1 db A/5-ös vonalas füzet
2 csomag színes papír (10 féle szín)
ragasztó 2 db (1 db papírragasztó + 1 db hobbiragasztó)
10 db famentes rajzlap vagy műszaki karton
Ének-zene:
1 db hangjegy füzetet kérek. (Akinek nem telt be a tavalyi, az is jó!)
Tanulásban akadályozottak (felső tagozat)
5 db A/4-es vonalas füzet
1 db A/4-es négyzetrácsos füzet
1 db Technokol ragasztó
1 m-es mérőszalag
1 db szögmérő (papír)
körző
grafit ceruza
színes ceruzák
toll
radír
1 db kis tükör
Fejlesztő-rehabilitációs foglalkozás (felső tagozat)
1 db vonalas füzet
1 db négyzetrácsos füzet
1 db Technokol ragasztó
íróeszközök
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