2011/2012-es taneszköz-listák

(az osztálymegjelölés a 2011/2012-es
osztályfokot mutatja!)

Magyar nyelv

Magyar irodalom

Matematika

Környezetismeret
Rajz

Technika

Ének-zene
Testnevelés

TANESZKÖZ-JEGYZÉK
Osztály: 2011/2012-ben: 2. t
2db A5 méretű másodikos vonalazású füzet /16-32 /
10db kis boríték
leckefüzet
2db A5 méretű másodikos vonalazású füzet /16-32 /
1 papírtartó mappa A4/vékony/
2db HB keménységű ceruza
2db A5 méretű négyzetrácsos füzet /száma 27-32/
10db A5 méretű boríték
1db egyenes vonalzó 30cm hosszú
1db rövid 10-12cm-es egyenes vonalzó
zsebtükör (téglalap alakú)
1db sima (vonalazás nélküli) A4 méretű füzet
1db 4B-s puha grafit ceruza, 12 db vastag színes ceruza
radír, hegyező
papírtartó mappa A4/vékony/ rajzoknak
12 gombos vízfesték, 6-12 darabos temperafesték
1 vastag és 1 vékony ecset
puha rongydarab 20*20cm,
vizes tálka
12db-os zsírkréta vagy pasztellkréta
12db-os filctoll
1 nagyobb stiftes papírragasztó /névvel/
1 tekercs cellux ragasztó
50db A4-es rajzlap
újságpapír (az asztal letakarására)
festő póló
3 ív csomagoló papír / natúr színű /
1 doboz gyurma
1db fém olló /név feltüntetésével/
1 maradék vastag fonal
1 kis csomag vatta
2 ív mind a 2 oldalán színes karton A3 vagy A2 méret
1 ív hullámos karton bármilyen színben
1 ív fekete fotókarton
2cs. színes papír A4 méretben
2cs. színes papír négyzet alakú
1 tubusos ragasztó /név feltüntetésével/
1 kenőfejes folyékony ragasztó (névvel)
1db nagy lyukú varrótű papírra tűzve borítékban névvel ellátva
2db 20*20cm-es különböző mintás vászon anyagdarab
10db hurkapálca
1 ív bármilyen mintás csomagoló papír
1 kisebb csomag vidám mintás szalvéta
1 tartós papírdoboz a felszerelésnek
1db kottafüzet A5
Fiúk: rövid tornanadrág
Lányok: kék tornadressz, nem kötelező a piros sort

Mindenkinek iskolai póló, fehér zokni és tornacipő vagy edzőcipő, aminek
nem fekete a talpa.
Osztály: 2011/2012-ben: 2.s
Magyar nyelv
Magyar irodalom

Matematika

Környezetismeret
Rajz

Technika

Ének-zene
Testnevelés

2db A5 méretű másodikos vonalazású füzet /14-32 /
10db kis boríték, leckefüzet
3db A5 méretű másodikos vonalazású füzet /14-32 /
1 papírtartó mappa A4/vékony/
2db HB vagy 2B keménységű ceruza
3db A5 méretű négyzetrácsos füzet /száma 27-32/
10db A5 méretű boríték
1db egyenes vonalzó 30cm hosszú
1db rövid 10-12cm-es egyenes vonalzó
műanyag óralap,
zsebtükör (téglalap alakú)
logikai készlet
1db sima (vonalazás nélküli) A4 méretű füzet
1db 4B-s puha grafit ceruza, 12 db vastag színes ceruza
radír, hegyező
papírtartó mappa A4/vékony/ rajzoknak
12 gombos vízfesték, 6-12 darabos temperafesték
1 vastag és 1 vékony ecset
puha rongydarab 20*20cm,
vizes tálka
12db-os zsírkréta vagy pasztellkréta
12db-os filctoll
1 nagyobb stiftes papírragasztó /névvel/
1 tekercs cellux ragasztó
50db A4-es rajzlap
újságpapír (az asztal letakarására)
Tisztasági zacskó szappannal, kéztörlővel.
1 doboz gyurma
1db fém olló /név feltüntetésével/
1 maradék vastag fonal
1 kis csomag vatta
2 ív mind a 2 oldalán színes karton A3 vagy A2 méret
1 ív hullámos karton bármilyen színben
1 ív fekete fotókarton
2cs. színes papír A4 méretben
2cs. színes papír négyzet alakú
1 tubusos ragasztó /név feltüntetésével/
1 kenőfejes folyékony ragasztó (névvel)
1db nagy lyukú varrótű papírra tűzve borítékban névvel ellátva
2db 20*20cm-es különböző mintás vászon anyagdarab
10db hurkapálca
1 ív bármilyen mintás csomagoló papír
1 kisebb csomag vidám mintás szalvéta
1 tartós papírdoboz a felszerelésnek
1db kottafüzet A5 (az 1. osztályban megkezdett füzet is folytatható)
Fiúk: rövid tornanadrág, lLányok: kék tornadressz, nem kötelező a piros sort

Mindenkinek iskolai póló, fehér zokni és tornacipő vagy edzőcipő, aminek nem fekete a
talpa.

Tanszerlista 2.z
2011/2012. tanév
4 db négyzetrácsos füzet
6 db vonalas füzet /2-os vonalazású/
1 db hangjegyfüzet nagy alakú
4 csomag eltérő színű krepp papír
1 ív szines hullámkarton
3 csomag írólap
50 db famentes rajzlap
20 db A/3 famentes rajzlap
3 csomag szines lap
50 db szines fénymásoló papír /nagyalakú origami papír/
100 db fehér fénymásoló papír
Tempera
színes gyurma
ecset 2, 4, 6, 10-es
ecsettál nagy méretű
ecsettörlő rongy
zsírkréta
festős póló
1 technokol
1 stiftes ragasztó
1 nagy, jól vágó olló
20 db hurkapálca
12 szinű festék
vonalzó derékszögű és 30 cm
körző
műanyag óralap
műanyag hőmérő
korong
tükör
3 dobókocka
1m mérőszalag
20 db műanyag irattartó tasak
2 papírdosszié
1 állódosszié /papucs/
5 ív csomagoló papír
hegyező /tárolós/
2 kék toll /signetta/
3 db grafit
puha radír
fehér Vajdás póló
sötét nadrág
torna cipő
20 db műanyag pohár
tisztasági csomag / törölköző, pohár/

Szükséges felszerelések jegyzéke
3.s (2011-2012-es tanév)
Füzetek:
4 db A/5 vonalas füzet ( 3. osztályos vonalazású, száma: 12-32)
2 db A/5 négyzetrácsos füzet
2 db A/5 sima füzet
1 db leckefüzet
1 db üzenőnek való füzet
Tolltartóba:
3 db grafit ceruza
2 db kék színes
6 db-os színes ceruzakészlet
1 db radír
1 db hegyező
Matematika dobozba:
1 db egyenes (kb. 15 cm) és 1 db derékszögű (kb. 15 cm) vonalzó
1 csomag játékpénz
2 db dobókocka
Rajz-technika dobozba:
(Minden eszköz legyen névvel ellátva!)
12 színű vízfesték
6 színű tempera
3 db ecset (2-es, 6-os, 10-es vastagságú)
Vizes edény
Ecsettörlő rongy
Pasztellkréta (ha nem megoldható, akkor zsírkréta)
Olló
2 tubus folyékony ragasztó
2 tubus stiftes ragasztó
Rajztábla
gyurma
Az idei tanévről épségben maradt felszerelések (olló, vonalzó, ecsetek stb.) megfelelnek a következő
tanévben is. Kérjük, technika csomagot ne vásároljanak!

Szükséges felszerelések jegyzéke
3.t (2011-2012-es tanév)
Füzetek:
4 db A/5 vonalas füzet ( 3. osztályos vonalazású, száma: 12-32)
2 db A/5 négyzetrácsos füzet
2 db A/5 sima füzet
1 db leckefüzet
1 db üzenőnek való füzet
Tolltartóba:
3 db grafit ceruza
2 db kék színes
6 db-os színes ceruzakészlet
1 db radír
1 db hegyező
Matematika dobozba:
1 db egyenes kicsi (kb. 15 cm), 1 db egyenes hosszú, 1 db derékszögű vonalzó
1 csomag játékpénz
2 db dobókocka
Rajz-technika dobozba:
(Minden eszköz legyen névvel ellátva!)
12 színű vízfesték
6 színű tempera
3 db ecset (2-es, 6-os, 10-es vastagságú)
Vizes edény
Ecsettörlő rongy
Pasztellkréta (ha nem megoldható, akkor zsírkréta)
Olló
2 tubus folyékony ragasztó
2 tubus stiftes ragasztó
Rajztábla
gyurma
Az idei tanévről épségben maradt felszerelések (olló, vonalzó, ecsetek stb.) megfelelnek a következő
tanévben is. Kérjük, technika csomagot ne vásároljanak!

Szükséges felszerelések jegyzéke
3. z (2011/2012-es tanév)
Füzetek:
1 db leckefüzet
3 db vonalas füzet (3. osztályos vonalazású – 12-32 )
1 db üzenőnek való füzet (legjobb a 3. osztályos vonalazású)
1 db A/5 méretű négyzetrácsos füzet
1 db ének füzet (ha az előző évinek még a fele üres, az is jó, lehet folytatni)
Tolltartóba: (Névvel ellátva!)
3 db grafit ceruza
2 db piros/kék színes (postairon-vékony)
6 színű színes ceruzakészlet
1 db radír
1 hegyező
Matematika dobozba (minél kisebb méretű):
1 db egyenes (kb. 15 cm) derékszögű vonalzó névvel ellátva
1 csomag játékpénz
2 db dobókocka
Rajz-technika dobozba:
(Minden eszköz legyen névvel ellátva!)
12 színű vízfesték, 6 színű tempera („sünis”)
1 tubus fehér tempera
3 db ecset (2-es, 6-os, 10-es vastagságú)
vizes edény
ecsettölő rongy
pasztellkréta (ha nem megoldható, akkor zsírkréta)
filctoll készlet
elhasznált póló festéshez
olló (az iskolában maradt, nem szükséges újat vásárolni)
1 tubus folyékony ragasztó
2 tubus stift ragasztó
Az idei tanévről épen maradt felszerelések (olló, vonalzó, ecsetek, stb.) tökéletesen megfelelnek a következő
tanévben is.
Kérem, technika csomagot ne vásároljanak!
Szükséges papíráruk:
2 csomag írólap
20 db A/4 méretű félfamentes rajzlap
10 db A/3 méretű rajzlap
10 db színes papír (A/4, mindkét oldalán színes)
10 db A/4 műszaki rajzlap + 5 db A/2-es méretű műszaki kartonlap
2 nagy ív műszaki színes karton
1 csomag színes papírkészlet
Testnevelés:
Fiúknak: fehér Vajdás póló, kék vagy fekete tornanadrág
Lányoknak: fehér Vajdás póló, kék vagy fekete tornadressz
Mindenkinek: fehér zokni, tornacipő
Tisztasági felszerelés:
2 tekercs WC papír
100 darabos papír zsebkendő
2 csomag szalvéta

Saját tisztasági felszerelés (fogkefe, fogkrém, pohár, törölköző – felakasztható tasakban)

TANESZKÖZ-JEGYZÉK
Osztály: 2011/2012-ben: ____4.s_____
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika

Környezetismeret
Angol

Német

Olasz

Rajz - Technika

Ének-zene
Testnevelés

Tolltartóba

2 db A/5 méretű vonalas füzet (száma: 21-32)
3 db A/5 méretű vonalas füzet (száma: 21-32)
1 db A/5 méretű négyzetrácsos füzet
1 db egyenes (kb.15 cm) és 1 db (kb. 15 cm) derékszögű vonalzó névvel ellátva
1 csomag játékpénz
2 db dobókocka
körző
1 db A/5 méretű sima füzet
2 db vonalas füzet ( A/5)
1 db szótárfüzet
1 db mappa
2 db vonalas füzet ( A/5)
1 db szótárfüzet
1 db mappa
2 db vonalas füzet ( A/5)
1 db szótárfüzet
1 db mappa
12 színű vízfesték, 6 színű tempera („sünis”), 1 tubus fehér tempera
3 db ecset (2-es, 6-os, 10-es vastagságú)
vizes edény, ecsettörlő rongy
pasztellkréta (ha nem megoldható, akkor zsírkréta)
filctoll készlet
elhasznált póló festéshez
olló (az iskolában maradt, nem szükséges újat vásárolni)
1 tubus folyékony ragasztó
1 tubus stift ragasztó
Szükséges papíráruk:
3 csomag írólap
20 db A/4 méretű félfamentes rajzlap
10 db A/3 méretű rajzlap
10 db színes papír (A/4, mindkét oldalán színes)
10 db A/4 fehér műszaki rajzlap + 5 db A/2-es fehér műszaki kartonlap
2 nagy ív műszaki színes karton
1 csomag színes papírkészlet
50 db géppapír
1 db mappa
1 kottafüzet
Fiúknak: piros vajdás póló, kék tornanadrág
Lányoknak: piros vajdás póló, kék tornadressz
Mindenkinek: fehér zokni, tornacipő
1 db kék golyóstoll
3 db grafit ceruza
2 db piros/kék színes (postairon-vékony)
6 színű színes ceruzakészlet
1 db radír
1 hegyező

Tanszerek 4.t osztály számára
Füzetek
2 db négyzethálós
27-32
6 db vonalas
21-32
1 db szótár
31-32
1 db ének
86-32 lehet folytatni a tavalyit
2 db vonalas
üzenő és leckefüzet
Tolltartóba
3 db grafit ceruza
12 színű ceruza készlet
1 db radír
1 db hegyező
1 db rövid egyenes vonalzó
1 db körző (II. félévre)
Rajz – technika - cipős dobozba, névvel ellátva
Filctoll készlet 12 színű
Olajpasztell 12 db-os
Vízfesték 12 színű (nagyméretű festékgombokkal, a teteje ne legyen fényes)
Színes temperakészlet 6 db-os (Sünis)
1 tubus fehér tempera
3 db különböző méretű ecset
Vizes edény
Törlőrongy
Olló – jó minőségű
1-1 db ragasztó (stift+folyékony)
1 db Cellux
1 db nagyobb lyukú tű (borítékban, névvel ellátva)
1 db 30 cm-res egyenes vonalzó
1 db háromszögletű vonalzó
Szükséges papírkészlet
20 db famentes rajzlap A/4
30 db félfamentes rajzlap A/4
20 db famentes rajzlap A/3
Testnevelés felszerelés
Fiúknak: piros vajdás póló, kék tornanadrág, fehér váltó zokni, tornacipő
Lányoknak: piros vajdás póló, kék tornadressz, fehér váltó zokni, tornacipő
Tisztasági felszerelés - félévre
2 tek. WC papír
100 db-os papír zsebkendő
100 db-os szalvéta
Törülköző saját célra
1 db folyékony szappan

4. z Szükséges felszerelések listája 2011/2012. tanév
Füzetek:
 4 db vonalas füzet /4. osztályos vonalazású!/
 2 db négyzetrácsos füzet
 1 db sima füzet
 1 db lecke füzet
 1 db hangjegy füzet
 2 db üzenő füzet
Tolltartóba:
 Legalább 3 db grafit ceruza HB jelzésű
 2 db kétvégű piros-kék ceruza
 2 db golyóstoll
 1 doboz 12 színű színes ceruza
 1-1 db jó minőségű radír, kisvonalzó, ceruzahegyező
Rajz felszerelés:
 MEGERŐSÍTETT nagyméretű cipős doboz, vagy ételtároló műanyagdoboz a holmik tárolásához
 12 színű vízfesték
 6 színű tempera
 3 tubus fehér tempera
 3 különböző vastagságú ecset: vékony, közepes és vastag
 12 színű színes ceruza /puha, erős színű/
 12 színű pasztellkréta
 Filctollkészlet
 vízesedény keverőtálkák
 ecsettörlő anyag
 30 db színes papír /A4-es sirály lap, különböző színekben/
 50 db FAMENTES rajzlap /A4-es méretű/
 1 db dosszié /a fénymásolt házi feladatoknak, aláírásra hazaküldött lapoknak, stb./ a táskába.
Technika felszerelés:
 A dobozba: olló, ragasztó / 1 cellux, 1 stift, 1 folyékony (lehetőleg ne kínai termék)/

2 cs. Színes hajtogató lapok
 30 db színes géppapír különböző színekben
 30 db keret nélküli műszaki rajzlap A4-es
 5 nagy ív mindkét oldalán színes karton (különböző színű)
 20 db FAMENTES rajzlap A4-es méretű
Testnevelés felszerelés:
 Lányoknak: Vajdás póló és kék tornadressz
 Fiúknak: Vajdás póló és kék tornanadrág
 Mindenkinek: fehér zokni és tornacipő
Tisztasági felszerelés:
Beadandók:
 1 cs. 4 darabos WC papír
 1 cs. 100 darabos papírzsebkendő
 1 cs. Legalább 50 darabos szalvéta
A gyerek saját tisztasági csomagjába:
 Nem törékeny, műanyag pohár, törölköző, szappan, fogkefe, fogkrém
Matematika doboz:
 Vonalzó / 1 hosszú, 1 derékszögű/
 Óralap
 Kis tükör
 Kivágott játékpénz /sok 5, 10, 20, 50 Ft-os, 12 db 100-as, 6 db 200-as, 2 db 500-as és 1 db ezres/



Körző

Egyebek:
 Könyvjelzők minden könyvbe (saját készítésű tökéletes!)
 Váltócipő
Olasz:
 1 db A5-ös vonalas füzet
 1 db szótár füzet
 1 cs. Írólap
 1 db A4-es mappa
 Színes ceruza, grafit
Angol:
 2 db vonalas füzet A5-ös
 1 db szótár füzet
 1 mappa/műanyag tok a fénymásolatoknak
 1 cs. Írólap
 Színes ceruza, grafit
 Toll
Német:
 2 db A5-ös füzet
 1 db A5-ös szótár füzet
 Színes ceruza, grafit
 1 cs. Írólap
 1 db átlátszó elejű műanyag mappa
Kérem,hogy a viták elkerülése érdekében a gyerekek minden holmijára kerüljön egyértelműen felismerhető
jelzés!! Az idén felhasznált eszközök a jövő évben is megfelelőek.

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika

Környezetismeret
Történelem
Természetismeret
Földrajz
Biológia
Kémia
Fizika
Angol
Német
Olasz
Rajz

Technika
Informatika
Ének-zene
Testnevelés

TANESZKÖZ-JEGYZÉK
Osztály: 2011/2012-ben: _5.t________
1 db A/5 vonalas füzet
1db A/5 vonalas füzet
2- 3 db A/4 négyzetrácsos füzet
1 db A/4 sima füzet
grafit ceruza, színes ceruzák, körző, derékszögű és egyenes
vonalzók, szögmérő, radír, ragasztó, olló, írólap
1 db sima füzet, kék toll
2 db A/4 sima füzet, 2 db regiszteres füzet, atlasz, írólap
A/5 vonalas füzet, tavalyi szótár füzet, 1 db A/4 mappa/ irattartó,
grafit ceruza, 6 db-os színes ceruza készlet, toll
ua., mint az angol
ua., mint az angol
vízfesték, 1vékony, 1 vastag ecset, 12 db-os színes filctoll készlet
12 db-os színes ceruza készlet,
tűfilc vagy zselés toll / fekete, kék, piros, zöld /
6 db-os tempera, folyékony ragasztó vagy stift, 2db vonalzó
puha / B –s / ceruzák /Az eszközöket névvel ellátva egy vászonzsákban
kérem behozni!
1db sima A4-es füzet vagy a tavalyi
30 db. FAMENTES A4-es, 20 db. FAMENTES A3-as rajzlap

30 cm vonalzó, A/4 négyzetrácsos füzet, HB- s ceruza, 12 db-os
színes ceruza
hangjegy füzet
Fiúk: sötétkék rövidnadrág, piros vajdás póló, fehér zokni, sportcipő
Lányok: kék tornadressz vagy fekete rövidnadrág, piros vajdás póló,
fehér zokni, sportcipő

Tanszerlista az 5.z osztály részére
2011/2012-es tanév
Irodalom: vonalas füzet
Nyelvtan: vonalas füzet
Angol: A/5-ös vonalas füzet 2 db, színes ceruzák, toll, tavalyi szótár, 1 csomag írólap, grafitceruza, 1
db mappa a fénymásolatoknak
Matematika:A/4-es négyzetrácsos füzet 2 db, A/4-es sima füzet 1 db, körző, vonalzó, szögmérő,
ceruza, radír
Történelem: sima füzet
Testnevelés: Vajda póló fehér, kék rövidnadrág, fehér zokni, sportcipő
Ének: hangjegyfüzet, vonalas füzet
Földrajz: A/4-es sima füzet
Biológia: A/4-es sima füzet, regiszteres füzet, színes ceruzák
Technika: 30 cm-es vonalzó, A/4-es négyzetrácsos füzet, HB-s ceruza, körző, 12db színes ceruza
Német: A/5-ös vonalas füzet 2 db, A/5-ös szótár füzet 1 db, 1 csomag írólap, 2 db ceruza, golyóstoll,
színes ceruzák
Olasz: A/5-ös vonalas füzet, szótár füzet, 1 csomag írólap, A/4-es mappa a fénymásolatoknak, színes
ceruzák, toll, ceruza

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika

Környezetismeret
Történelem
Természetismeret
Földrajz
Biológia
Kémia
Fizika
Angol
Német
Olasz
Rajz

Technika
Informatika
Ének-zene
Testnevelés

TANESZKÖZ-JEGYZÉK
Osztály: 2011/2012-ben: _6. t________
1 db A/5 vonalas füzet, ötödikes tankönyv és munkafüzet
1db A/5 vonalas füzet
2- 3 db A/4 négyzetrácsos füzet
1 db A/4 sima füzet
grafit ceruza, színes ceruzák, körző, derékszögű és egyenes
vonalzók, szögmérő, radír, ragasztó, olló, írólap
1 db A/5 sima vagy vonalas füzet, toll, ötödikes tankönyv és
munkafüzet
A/4 sima füzet, atlasz
A/4 sima füzet, regiszteres füzet, ötödikes tankönyv
A/4 négyzetrácsos füzet
A/5 vonalas füzet, tavalyi szótár füzet, 1 db A/4 mappa/ irattartó,
grafit ceruza, 6 db-os színes ceruza készlet, toll
ua., mint az angol
ua., mint az angol
vízfesték, 1vékony, 1 vastag ecset, 12 db-os színes filctoll készlet
12 db-os színes ceruza készlet,
tűfilc vagy zselés toll / fekete, kék, piros, zöld /
6 db-os tempera, folyékony ragasztó vagy stift, 2db vonalzó
puha / B –s / ceruzák /Az eszközöket névvel ellátva egy vászonzsákban
kérem behozni!
1db sima A4-es füzet vagy a tavalyi
30 db. FAMENTES A4-es, 20 db. FAMENTES A3-as rajzlap

30 cm vonalzó, A/4 négyzetrácsos füzet, HB- s ceruza, 12 db-os
színes ceruza
hangjegy füzet
Fiúk: sötétkék rövidnadrág, piros vajdás póló, fehér zokni, sportcipő
Lányok: kék tornadressz vagy rövidnadrág, piros vajdás póló, fehér
zokni, sportcipő

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Történelem
Földrajz

Biológia
Fizika
Angol

Német
Olasz

Rajz

Technika
Ének-zene
Testnevelés

Osztály: 2011/2012-ben: 6. z / 1.
Nékám Róbertné
A5-ös vonalas füzet
A5-ös vonalas füzet
A4-es négyzetrácsos és sima füzet,
ceruza, vonalzó, körző, szögmérő
Vonalas füzet, 1 csomag írólap
A4-es sima füzet, színes ceruzák
Atlasz

A4-es sima füzet, tavalyi könyv, munkafüzet
A4-es négyzetrácsos füzet
2db. A5-ös vonalas füzet, 1db. A5-ös szótárfüzet / tavalyi /
1 csomag írólap, 2db. Ceruza, golyóstoll, színes ceruzák,
1db. mappa A4-es /műanyag tok /
2 db. A5-ös vonalas füzet, 1db. A5-ös szótárfüzet / tavalyi /
1 csomag írólap, 2db. Ceruza, golyóstoll, színes ceruzák
2db. A5-ös vonalas füzet, 1db. A5-ös szótárfüzet / tavalyi /
1 csomag írólap, 2db. Ceruza, golyóstoll, színes ceruzák,
1db. mappa A4-es /műanyag tok /
vízfesték, 1vékony, 1 vastag ecset, 12 db-os színes filctoll készlet
12 db-os színes ceruza készlet,
tűfilc vagy zselés toll / fekete, kék, piros, zöld /
6 db-os tempera, folyékony ragasztó vagy stift, 2db vonalzó
puha / B –s / ceruzák /Az eszközöket névvel ellátva egy vászonzsákban
kérem behozni!
1db sima A4-es füzet vagy a tavalyi
30 db. FAMENTES A4-es, 20 db. FAMENTES A3-as rajzlap
30 cm-es vonalzó, A4-es négyzetrácsos füzet, HB-s ceruza,
12db-os színes ceruza készlet
Hangjegyfüzet
Fehér Vajdás póló, kék rövidnadrág / dressz, fehér zokni, sportcipő

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Történelem
Földrajz
Biológia
Fizika
Angol
Német
Olasz
Rajz

Technika
Ének-zene
Testnevelés

TANESZKÖZ-JEGYZÉK
Osztály: 2011/2012-ben: 6.Z/2
A/5-ös vonalas füzet, írólap, 5. osztályos TK és MF
A/5-ös vonalas füzet
2 db négyzetrácsos füzet, 1 db sima füzet, szögmérő, körző, vonalzók,
színes ceruzák, radír, 1 csomag írólap
Sima füzet, kék toll
Atlasz, színes ceruzák, A/4-es sima füzet
5. osztályos felszerelés, minden
A/4-es négyzethálós füzet, ceruza, radír
2 db A/5-ös füzet, tavalyi szótár, írólap, A/4-es mappa
2 db A/5-ös vonalas füzet, 1 db A/5-ös tavalyi szótár, írólap, színes
ceruzák, grafit és toll
A/5-ös vonalas füzet, 1 szótárfüzet, írólap, 1 db A/4-es mappa, színes
ceruzák, grafit
vízfesték, 1vékony, 1 vastag ecset
12 db-os színes filctoll készlet
12 db-os színes ceruza készlet
tűfilcek / fekete, kék, piros, zöld /
6 db-os tempera
folyékony ragasztó vagy stift
2db vonalzó
puha / B –s / ceruzák /
Az eszközöket névvel ellátva egy vászonzsákban kérem behozni!
1db sima A4-es füzet
30 db. FAMENTES A4-es rajzlap
20 db. FAMENTES A3-as rajzlap
30 cm-es vonalzó, A/4-es négyzetrácsos füzet, 12 db-os színes ceruza,
HB-s ceruza
Hangjegyfüzet, zenetörténet füzet
Fehér vajdás póló, kék rövidnadrág, fehér zokni, sportcipő

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Történelem
Földrajz
Biológia
Kémia
Fizika
Angol
Olasz
Rajz

Technika
Ének-zene
Testnevelés

TANESZKÖZ-JEGYZÉK
Osztály: 2011/2012-ben: 7. T.
A/5-ös vonalas füzet
A/5-ös vonalas füzet
2db négyzetrácsos füzet, 1db sima füzet, körző, szögmérő, vonalzók,
színes ceruzák, radír
Sima füzet, kék toll
A/4-es sima vagy négyzetrácsos füzet
A 6. oszt. Felszerelés: könyv, Mf. , füzet, regiszteres füzet,
színes ceruzák,ceruza , toll
A/5-ös négyzetrácsos füzet, ceruza
A/4 négyzetrácsos füzet, ceruza, radír
2db A/5-ös vonalas füzet, színes ceruza, toll,tavalyi szótár, 1csom. Írólap,
grafit ceruza, 1db mappa,
A/5-ös vonalas füzet, szótár füzet, 1csomag írólap, 1db A/4-es mappa, 6db
színes ceruza, 2db grafit ceruza, toll
vízfesték, 1vékony, 1 vastag ecset
12 db-os színes filctoll készlet
12 db-os színes ceruza készlet
tűfilcek / fekete, kék, piros, zöld /
6 db-os tempera
folyékony ragasztó vagy stift
2db vonalzó
puha / B –s / ceruzák /
Az eszközöket névvel ellátva egy vászonzsákban kérem behozni!
1db sima A4-es füzet
30 db. FAMENTES A4-es rajzlap
20 db. FAMENTES A3-as rajlap
30cm-es vonalzó, A/4-es négyzetrácsos füzet, HB-s ceruza,
12db-os színes ceruza, körző
hangjegyfüzet
Piros Vajdás póló, kék rövid nadrág, fehér zokni, sportcipő

TANESZKÖZ-JEGYZÉK
Osztály: 2011/2012-ben: 7.z.
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Történelem
Földrajz
Biológia
Kémia
Fizika
Angol
Német
Olasz

Rajz

Technika
Ének-zene
Testnevelés

vonalas füzet, 1 csomag írólap
vonalas füzet, 1 csomag írólap
A/4-es négyzethálós füzet (2 db), A/4-es sima füzet (1 db), ceruza, színes
ceruza, radír, körző, derékszögű és egyenes vonalzó, szögmérő
sima füzet, 2 db toll
A/4-es sima füzet, sima ceruza, atlasz, írólap, (tavalyi füzet is lehet),
regiszteres füzet
A/4-es sima füzet, regiszteres füzet, színes ceruza, írólap, (tavalyi füzetek)
A/4-es négyzetrácsos füzet, ceruza
A/4-es négyzetrácsos füzet, ceruza, radír
2 db A/5-ös vonalas füzet, színes ceruza, toll, tavalyi szótárfüzet, 1 csomag
írólap, grafit ceruza, 1 db mappa (fénymásolatoknak), műanyag tok
2 db A/5-ös vonalas füzet, 1 db A/5-ös szótárfüzet (ideit folytatjuk) 6 dbos színes ceruza, 1 csomag írólap, 2 db grafitceruza, golyóstoll,
1 db A/5-ös vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, 1 csomag írólap, 1 db A/4-es
mappa (fénymásolt anyagoknak) 6 db-os színes ceruza, 2 grafit ceruza,
toll
vízfesték, 1vékony, 1 vastag ecset
12 db-os színes filctoll készlet
12 db-os színes ceruza készlet
tűfilcek / fekete, kék, piros, zöld /
6 db-os tempera
folyékony ragasztó vagy stift
2db vonalzó
puha / B –s / ceruzák /
Az eszközöket névvel ellátva egy vászonzsákban kérem behozni!
1db sima A4-es füzet
30 db. FAMENTES A4-es rajzlap
20 db. FAMENTES A3-as rajlap
30 cm-es vonalzó, A/4-es négyzetrácsos füzet, HB-s ceruza, 12 db-os
színes ceruza, körző
hangjegyfüzet
Fehér vajdás póló, kék rövid nadrág, fehér zokni, sportcipő

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Történelem
Földrajz
Biológia
Kémia
Fizika
Angol
Rajz

Ének-zene
Testnevelés

TANESZKÖZ-JEGYZÉK
Osztály: 2011/2012-ben: 8.a
A/4 vonalas füzet
A/4 vonalas füzet
A/4 négyzetrácsos és sima füzet, körző,1 db egyenes vonalzó és
1db derékszögű vonalzó
A/4 –es vonalas füzet, 7-es tankönyv
A/4 négyzetrácsos füzet, színes ceruza, 7-es tankönyv és munkafüzet,
atlasz
A/4 sima füzet, 7-es felszerelés
A/5 négyzetrácsos füzet, 7-es felszerelés
A/4 négyzetrácsos füzet
2 db A/5 vonalas füzet, szótárfüzet, 1 cs. Írólap, mappa
vízfesték, 1vékony, 1 vastag ecset
12 db-os színes filctoll készlet
12 db-os színes ceruza készlet
tűfilcek / fekete, kék, piros, zöld /
6 db-os tempera
folyékony ragasztó vagy stift
2db vonalzó
puha / B –s / ceruzák /
Az eszközöket névvel ellátva egy vászonzsákban kérem behozni!
1db sima A4-es füzet
30 db. FAMENTES A4-es rajzlap
20 db. FAMENTES A3-as rajlap
Ének füzet
Fehér póló, kék rövid nadrág, fehér zokni

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Történelem
Földrajz
Biológia
Kémia
Fizika
Angol
Német
Olasz
Rajz

Technika
Informatika
Ének-zene
Testnevelés

TANESZKÖZ-JEGYZÉK
Osztály: 2011/2012-ben: ___8. t______
A5-ös vonalas füzet, 7. osztályos munkafüzet
A5-ös vonalas füzet, 7. osztályos tankönyv
3 db A4-es négyzetrácsos és 1 db sima füzet egy élű és derékszögű
vonalzó, körző, szögmérő, ceruza, radír, színes ceruza
A 5-ös sima füzet, kék toll, atlasz
7. osztályos tankönyv, munkafüzet, atlasz,
A4-es sima füzet
A4-es sima füzet, 7. osztályos tankönyv munkafüzet
7. osztályos tankönyv, munkafüzet. füzet
A5-ös négyzetrácsos füzet, ceruza
A4-es négyzetrácsos füzet, ceruza
2 db A-ös vonalas füzet, tavalyi szótár, 1 cs. írólap 1 db mappa
2 db A5-ös vonalas füzet, 1 db A5-ös szótárfüzet (tavalyi)
1 cs. írólap
A5- ös vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, 1 csomag írólap, 1 db A4-es mappa
vízfesték, 1vékony, 1 vastag ecset
12 db-os színes filctoll készlet
12 db-os színes ceruza készlet
tűfilcek / fekete, kék, piros, zöld /
6 db-os tempera
folyékony ragasztó vagy stift
2db vonalzó
puha / B –s / ceruzák /
Az eszközöket névvel ellátva egy vászonzsákban kérem behozni!
1db sima A4-es füzet
30 db. FAMENTES A4-es rajzlap
20 db. FAMENTES A3-as rajlap
30 cm-es vonalzó, A4-es négyzetrácsos füzet, körző, 12 db-os színes
ceruza HB ceruza
A4-es hangjegyfüzet
Piros vajdás póló, kék rövid nadrág, fehér zokni, sportcipő

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Történelem
Földrajz
Biológia
Kémia
Fizika
Angol
Német
Olasz
Rajz

Technika
Ének-zene
Testnevelés

TANESZKÖZ-JEGYZÉK
Osztály: 2011/2012-ben: ___8. z______
Vonalas füzet 1 cs. írólap
Vonalas füzet 1 cs. írólap
A4-es négyzetrácsos és sima füzet egy élű és derékszögű vonalzó, körző
Vonalas füzet, írólap
7. osztályos tankönyv, munkafüzet, atlasz,
A4-es füzet (tavalyi is lehet ), írólap, színes ceruzák
A4-es sima füzet, 7. osztályos tankönyv munkafüzet
7. osztályos tankönyv, munkafüzet. füzet
A5-ös négyzetrácsos füzet
A4-es négyzetrácsos füzet
2 db A-ös vonalas füzet, tavalyi szótár, 1 cs. írólap 1 db mappa
2 db A5-ös vonalas füzet, 1 db A5-ös szótárfüzet (tavalyi)
1 cs. írólap
A5- ös vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, 1 csomag írólap, 1 db A4-es mappa
vízfesték, 1vékony, 1 vastag ecset
12 db-os színes filctoll készlet
12 db-os színes ceruza készlet
tűfilcek / fekete, kék, piros, zöld /
6 db-os tempera
folyékony ragasztó vagy stift
2db vonalzó
puha / B –s / ceruzák /
Az eszközöket névvel ellátva egy vászonzsákban kérem behozni!
1db sima A4-es füzet
30 db. FAMENTES A4-es rajzlap
20 db. FAMENTES A3-as rajlap
30 cm-es vonalzó, A4-es négyzetrácsos füzet, körző, 12 db-os színes
ceruza, HB ceruza
Hangjegy- és zenetörténet füzet (tavalyi is jó)
Fehér vajdás póló, kék rövid nadrág, fehér zokni, sportcipő

