Tanév taneszközigény
reál tantárgyak
Valamennyi évfolyamon, valamennyi tantárgyból
•
Kék toll
•
Zöld ceruza
•
Grafitceruza
•
Vonalzó
5. évfolyam

6. évfolyam

Biológia

7. évfolyam
8. évfolyam
Tankönyv
Tankönyv
Munkafüzet
Munkafüzet
Kisméretű vonalas füzet,
egy doboz színes ceruzakészlet
Tankönyv
Munkafüzet

Földrajz

Tankönyv
Munkafüzet

Kisméretű vonalas füzet,
egy doboz színes ceruzakészlet
Tankönyv
Munkafüzet

Tankönyv
Munkafüzet

Kémia
Tankönyv

Matematika

Tankönyv

• Kisméretű (A/5) vastag
négyzetrácsos füzet, (nem spirál)
• Kisméretű (A/5) sima füzet (nem
spirál)
• Dolgozat füzet Kisméretű (A/5)
négyzetrácsos füzet, (nem spirál)
• Színes ceruzák
• Szerkesztési eszközök:
• 1 db egyenes vonalzó
• 2 db háromszög vonalzó
• Körző
• Szögmérő
• Etikett cimke

Kisméretű vonalas füzet, 1 csomag
írólap
Tankönyv
Tankönyv
• Kisméretű (A/5) vastag
négyzetrácsos füzet, (nem spirál)
• Kisméretű (A/5) sima füzet (nem
spirál)
• Dolgozat füzet Kisméretű (A/5)
négyzetrácsos füzet, (nem spirál)
• Színes ceruzák
• Szerkesztési eszközök:
• 1 db egyenes vonalzó
• 1 db háromszög vonalzó
• Körző
• Szögmérő
• Etikett cimke

Tankönyv Tankönyv Munkafüzet
Munkafüzet
Kisméretű négyzetrácsos füzet,
Négyzetrácsos témazáró füzet
2 csomag írólap
egy doboz színes ceruzakészlet
négyzetrácsos témazáró füzet
Ajánlott zsebszámológép

Fizika

Technika / Rajz




























kisméretű négyzetrácsos füzet
20 db famentes (műszaki) rajzlap
20 db félfamentes rajzlap
1db dosszié
20 db fénymásoló papír
1 cs. színes géppapír (pl.: Lidl, Aldi, Müllerben)
1 doboz natúr gyurma
10 db hurkapálca
1 db A2 méretű két oldalán színes karton
2 db A4 méretű két oldalán színes karton
3 db A3 méretű famentes (műszaki) rajzlap
5 cs. origami papír
színes ceruza
zsírkréta
olló
2 cs. facsipesz
1 cs. színes és natúr kisebb fa spatula
2 db stiftes ragasztó
1db 2B grafit ceruza
1db HB grafit ceruza
1db 3B grafit ceruza
ecsetek:2, 4, 6, 10-es
ecsettál
rongy
vízfesték
filctoll
Egy-egy órára szükséges lehet egyéb apróbb
felszerelésekre, modellekre, de azok
beszerzésére legalább 1 hét áll rendelkezésre.

Tornatermi órákhoz:







Testnevelés

Tornacipő
Sárga sugársulis póló
Fehér zokni
Fekete alsórész
Tisztálkodószerek
Lányoknak hajgumi

Udvari órákhoz:








Melegítő
Tornacipő (váltó, de nem benti)
Sárga sugársulis póló
Fehér zokni
Fekete alsórész
Tisztálkodószerek
Lányoknak hajgumi

Természetismeret

Tankönyv
Tankönyv
Munkafüzet
Munkafüzet
Kisméretű vonalas füzet, 2 csomag
írólap Színes ceruzák

