Taneszközlista – Felső tagozat
Irodalom és nyelvtan
5/1 és 5/3 csoport (Karikó-Tóthné Puskás Gabriella): 4 db vonalas füzet (egy
irodalom, egy nyelvtan órai, egy tollbamondás, egy dolgozatos)
5/2 csoport (Tomcsányiné Lucz Szilvia): 4 db vonalas füzet (egy irodalom, egy
nyelvtan órai, egy tollbamondás, egy dolgozatos)
6/1 és 6/3 csoport (Tomcsányiné Lucz Szilvia): 2 db vonalas füzet (egy irodalom és
egy nyelvtan órai, dolgozatfüzet nem kell, a tavalyit folytatjuk)
6/2 csoport (Farkas Márta): 1-1 db nagy (A4-es) vonalas órai füzet. NEM SPIRÁL
7/1 és 7/3 csoport (Farkas Márta): 1-1 db A4-es NEM SPIRÁL füzet
7/2 csoport (Vanó Éva): 1-1 darab vonalas füzet (lehet használni a tavalyit is)
8/1 és 8/3 csoport (Vanó Éva): 1-1 darab vonalas füzet (lehet használni a tavalyit
is) 8/2 csoport (Karikó-Tóthné Puskás Gabriella): 1-1 darab vonalas füzet (lehet
használni a tavalyit is)
Matematika
5/1 és 5/3 csoport (Niethammer Zoltán) Minden
órára:
• Piros toll
• színesceruza (kék, zöld, piros)
• 1 db vonalzó Dolgozatokhoz (beadni):
• 1 csomag írólap
• 1 db A/5-ös dolgozatgyűjtő mappa Algebrához: • négyzetrácsos füzet – nagy
alakú (A4), nem spirál Geometriához:
• sima füzet (az év folyamán, nem kell rögtön szeptemberre) – nagy alakú (A4),
nem spirál
• körző • 3 db vonalzó:
o 1 db egyenes o
2 db háromszög
• szögmérő (papír)
• sorvezető (nem kötelező, de ajánlott)
5/2 csoport (Urbancsokné Tóth Ildikó)
• 1 db A/4-es négyzetrácsos füzet,
• 1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet,
• 1 db A/5-ös sima füzet,
• 1 db körző,
• 1 db egyenes vonalzó (30 cm), • 1 db derékszögű vonalzó, • 1 db papír
szögmérő.
6/1 és 6/3 csoport (Horvát József)
• 1 db A/4 es méretű vastag négyzetrácsos füzet. A tavalyi füzetet lehet
folytatni. • 1 db A/4-es méretű simalapú füzet. A tavalyi füzetet lehet folytatni.
• 1 db egyenes és 1 db háromszög vonalzó.
• 1 db körző.
• 1 db szögmérő

6/2 csoport (Baráthné Stefancsik Katalin) Minden
órára:
• Piros toll
• színesceruza (kék, zöld, piros)
• 1 db vonalzó Dolgozatokhoz (beadni):
• 1 csomag írólap
• 1 db A/5-ös dolgozatgyűjtő mappa Algebrához: • négyzetrácsos füzet – nagy
alakú (A4), nem spirál Geometriához: • sima füzet (az év folyamán, nem kell
rögtön szeptemberre) – nagy alakú (A4), nem spirál
• körző • 3 db vonalzó:
o 1 db egyenes o
2 db háromszög
• szögmérő (papír)
• sorvezető (nem kötelező, de ajánlott) 7/1 csoport (Dimákné Sebők Veronika):
• 1 db A4-es méretű vastag négyzetrácsos füzet (lehet spirál is)
• 1 db A4-es méretű simalapú füzet
• 1 db egyenes vonalzó és 1 db háromszög vonalzó • 1 db körző
7/2, 7/3, 8/1 és 8/3 csoport (Baráthné Stefancsik Katalin) Minden
órára:
• Piros toll
• színesceruza (kék, zöld, piros)
• 1 db vonalzó Dolgozatokhoz (beadni):
• 1 csomag írólap
• 1 db A/5-ös dolgozatgyűjtő mappa Algebrához: • négyzetrácsos füzet – nagy
alakú (A4), nem spirál Geometriához: • sima füzet (az év folyamán, nem kell
rögtön szeptemberre) – nagy alakú (A4), nem spirál
körző • 3 db vonalzó:
o 1 db egyenes o
2 db háromszög
• szögmérő (papír)
• sorvezető (nem kötelező, de ajánlott)
8. osztály:
•
nem tudományos, de négyzetgyökvonásra alkalmas számológép
8/2 csoport (Labádi Lajosné)
Minden órára:
•
Piros toll
•
színesceruza (kék, zöld, piros)
•
1 db vonalzó Dolgozatokhoz (beadni): • 1 csomag írólap
•
1 db A/5-ös dolgozatgyűjtő mappa
Algebrához:
•

•
négyzetrácsos füzet – nagy alakú (A4), nem spirál Geometriához: •
sima füzet (az év folyamán, nem kell rögtön szeptemberre) – nagy alakú (A4),
nem spirál
•
körző • 3 db vonalzó:
o 1 db egyenes o 2
db háromszög

•
•
8. osztály:

szögmérő (papír)
sorvezető (nem kötelező, de ajánlott)

• nem tudományos, de négyzetgyökvonásra alkalmas számológép
Történelem
Közönséges, hagyományos kék színű golyóstoll, grafitceruza, színes ceruza
5.a és 5.b (Karikó-Tóthné Puskás Gabriella): 1 db vonalas füzet
6. a és 6.b (Vanó Éva): 1 db vonalas füzet (lehet használni a tavalyit is)
(5.-es történelem tankönyv és munkafüzet – szükség lesz még rá 6.-ban)
7.a (Karikó-Tóthné Puskás Gabriella): 1 db vonalas füzet (lehet használni a tavalyit
is)
7.b (Vanó Éva): 1 db vonalas füzet (lehet használni a tavalyit is)
(6.-os történelem tankönyv és munkafüzet – szükség lesz még rá 7.-ben)
8.a és 8.b (Vanó Éva): 1 db vonalas füzet (lehet használni a tavalyit is) (7.-es
történelem tankönyv és munkafüzet – szükség lesz még rá 8.-ban)
Idegen nyelv
Angol nyelv 5/3, 6/2, 7/2, 8/1 (Dosztál Diána):
•
nagy alakú (nem spirál) vonalas füzet
•
szótárfüzet
•
kis vonalas füzet dolgozat füzetnek
•
saját fülhallgató (nem fejhallgató)
•
gumis mappa
•
írószerek: toll (kék, piros, zöld, fekete), ceruza, radír, vonalzó, ragasztó
Angol nyelv 5/1, 6/1, 7/3 (Dr. Mokbelné Dr. Bacsa Éva):
•
1 db szótárfüzet + 1 db vonalas füzet + saját fülhallgató (nem
fejhallgató) Angol nyelv 5/2, 6/3, 7/1, 8/2 (Putnoki Ágnes):
•
1 db szótárfüzet + 1 db vonalas füzet + saját fülhallgató (nem
fejhallgató)
Német nyelv (Dimákné Sebők Veronika):
4-8. évfolyam: 1 db vonalas órai füzet (igény szerint lehet nagy ill. kicsi méretű), 1
db szótárfüzet (a tavalyi folytatható)
5. és 7. évfolyamon a már megkezdett Die Deutschprofis tankönyv és munkafüzet
Református hittan és egyházi ének (Nagypál Julianna 5-6 és 8. évf. és Fehér
Csaba lp. 7. évfolyam) 5. évfolyam:
Egyházi ének: református énekes könyv és a tavalyi füzet
Hittan: órai füzet (vonalas, kis méretű)
6.évfolyam: Hittan: órai füzet (vonalas, kis méretű) 7.
évfolyam:
8.évfolyam
Hittan: tavalyi füzet folytatható vagy kis méretű vonalas

Evangélikus hittan (Veres-Ravai Réka)
• írószerek (munkatankönyvet használnak)

Katolikus hittan (katolikus hitoktatók)
• 5. évfolyam 1 db A5 méretűvonalas füzet
• 6-7-8. évfolyam 1 db A4 mérető vonalas füzet
Fizika és kémia (Horvát József)
• 7. osztály: 1-1 füzet, lehetőleg négyzetrácsos, egy csomag írólap. •
8. osztály: a tavalyi füzetet lehet folytatni.
Természetismeret / Biológia (Négyesi Judit)
• 5. évfolyam természetismeret 1 füzet + 1 csomag írólap
• 6-8. Bármilyen füzet, lehet a tavalyi
Földrajz (Karikó-Tóth Tibor)
•

7. osztály: 1 vonalas vagy sima füzet • 8. osztály: a tavalyi füzetet lehet
folytatni.

Informatika (Niethammer Zoltán) •
1 db tetszőleges füzet
Ének (Farkas Márta)
• minden évfolyamon A/5-ös, KIS alakú hangjegyfüzet.
• 5. évfolyamon lehet vastagabb a füzet.
• Kérem, hogy az egyházi ének és az ének-zene füzet különböző legyen.
• 6-8. évfolyamon: Új füzetet kérek kezdeni, a tavalyi nem lesz jó.
Rajz (Redencki Bernadett) 5.évfolyam:
• 1db A5 füzet (sima)
• 1db A3 méretű mappa
• 1-1 csomag famentes A4 és A3 rajzlap
• 1-1 csomag félfamentes A4 és A3 rajzlap
• filctoll
• 1 db fekete vastag filc
• színesceruza
• zsírkréta
• olló
• névvel ellátott doboz (cipősdoboz is lehet), amibe teszi a felszerelést 6-7-8.
évfolyam:
• 1-1 csomag famentes A4 és A3 rajzlap
• 1-1 csomag félfamentes A4 és A3 rajzlap
• filctoll
• db fekete vastag filc
• színesceruza
Leány technika (Repa Aranka)
• 1db A/4 sima füzet
Fiú technika (Pólya Sándor)

•

1-1 ceruza, toll, körző

Testnevelés
5-7. évfolyam és 8.a (Dósai-Molnár Szilvia)
• fehér póló!
• kényelmes edzőcipő (futócipő, vagy olyan, aminek nem kemény a talpa (pl.:
Decathlon), semmiképp nem divatcipő)
• sötét színű rövidnadrág.
8.b (Baráthné Stefancsik Katalin)
• sportcipő
• FEHÉR póló
• fekete/sötét rövidnadrág
• fehér pamut zokni
• rossz idő esetén melegítő
• hosszú haj esetén hajgumi

