Taneszközlista felső tagozat
Magyar nyelv és irodalom 5/1 és 5/3 (Tomcsányiné Lucz Szilvia)
• 4 db A/5 vonalas füzet
Magyar nyelv és irodalom 5/2 (Farkas Márta)
• 1-1 db A4-es NEM SPIRÁL füzet irodalom és nyelvtan órára,
• 3 db kisalakú, A5-ös méretű vastagabb vonalas füzet, amit be kell adniuk a gyerekeknek,
(címük: Röpdolgozat; Iskolai dolgozatok; Memoriterek)
• 1 csomag papírtasakos írólap.
• Vékonyan fogó 0,5-ös kék toll vagy tollak, színes ceruzák vagy tűfilcek 3-4 színben. (Nem a
nagy tolltartó a fontos, hanem az, hogy használható írószereket tartalmazzon.)
Magyar nyelv és irodalom 6/1 és 6/3 (Farkas Márta)
• 1-1 db A4-es méretű vonalas füzet, lehetőleg vastagabb. Nem spirál! (irodalom, nyelvtan)
• 1db kicsi, A5-ös méretű vastagabb vonalas füzet irodalom órára, (címe: Memoriterek)
• Vékonyan fogó 0,5-ös használható kék toll. (A tolltartó használható írószereket
tartalmazzon.)
Magyar nyelv és irodalom 6/2, 7/1, 7/3 (Vanó Éva)
• 6/2: 2 db órai vonalas füzet (fogalmazás füzetnek jó lesz a tavalyi)
• 7/1 és 7/3: 2 db vonalas órai füzet (fogalmazás füzetnek jó a tavalyi)
• Egyéb: grafit és színes ceruza, közönséges, hagyományos kék színű golyóstoll
Magyar nyelv és irodalom 7/2, 8/1, 8/3 (Karikó-Tóthné Puskás Gabriella)
• 7/2: 1-1 darab vonalas füzet (lehet A/5 vagy A/4-es)
• 8/1 és 8/3: 1-1 darab vonalas füzet (lehet A/5 vagy A/4-es)
Magyar nyelv és irodalom 8/2 (Tomcsányiné Lucz Szilvia)
• 1-1 db vonalas órai füzet (a tavalyi folytatható)
• 1 db A/4 vonalas füzet (a záróvizsga tételekhez)
Matematika 5/1 és 5/3 csoport (Horvát József)
• 1 db A/4 es méretű vastag négyzetrácsos füzet.
• 1 db A/4-es méretű simalapú füzet.
• 1 db egyenes és 1 db háromszög vonalzó.
• 1 db körző.
• 1 db szögmérő
Matematika (Ádám Olga)
• 6/1, 6/3, 7/2, 8/1 és 8/3 csoportok: nagy alakú (A/4-es) négyzetrácsos füzet
• 5/2 csoport: nagy méretű (A/4 -es) vastag négyzetrácsos füzet, 2db vonalzó (az egyik
háromszög legyen), 1 db körző, 1 db szögmérő és egy kis méretű (A/5-ös) vastag
négyzetrácsos dolgozat füzet
Matematika 8/2; 7/1; 7/3; 6/2 csoportok (Baráthné Stefancsik Katalin)
• 1 db A/4-es négyzetrácsos füzet (Lehet folytatni a tavalyit)
• 1 db A/4-es sima füzet (Lehet folytatni a tavalyit)
• 1 db A/5-ös mappa, a dolgozatoknak (Dolgozatfüzet NEM fog kelleni! Ha van még hely a
tavalyiban, akkor lehet folytatni, ha nincs, nem kell újat hozni.)
• 1 db egyenes vonalzó
• 2 db háromszög vonalzó
• Körző

•
•
•
•

Szögmérő (papír)
Színes ceruza (piros, kék, zöld)
Piros toll
Számológép (Nem tudományos.) - csak 8. osztályban!!!

Angol nyelv 4.b, 5/1, 6/3, 8/3 (Dr. Mokbelné Dr. Bacsa Éva)
•
1 db füzet, 1 db szótárfüzet
Angol nyelv 5/2, 6/2, 7/1, 8/2 (Komáromy István)
•
1 db vonalas füzet
Angol nyelv 4.a, 5/3, 6/1, 7/2, 8/1 (Putnoki Nagy Ágnes)
•
Német nyelv (Dimákné Sebők Veronika)
• 1 db vonalas órai füzet (igény szerint lehet nagy ill. kicsi méretű),
• 1 db szótárfüzet (a tavalyi folytatható)
Történelem (Vanó Éva)
• 5. a és 5.b - 2 db kisméretű vonalas (órai és dolgozat) füzet
• 6.b: 1 db vonalas órai füzet
• 7. a és 7.b: 1 db vonalas füzet
• Egyéb: grafit és színes ceruza, közönséges, hagyományos kék színű golyóstoll
Történelem (Karikó-Tóthné Puskás Gabriella)
• 6.a: 1 db vonalas kicsi A/5-ös füzet
• 8.b: 1 db vonalas füzet (lehet A/5 vagy A/4-es)
Történelem 8.a (Tomcsányiné Lucz Szilvia)
• 1 db vonalas órai füzet (a tavalyi folytatható)
• a hetedikes tankönyv és munkafüzet kell a tanév elején!!!
Fizika és kémia (Horvát József)
• 7. osztály: 1-1 füzet, lehetőleg négyzetrácsos, egy csomag írólap.
• 8. osztály: a tavalyi füzetet lehet folytatni.
Biológia, természetismeret (Négyesi Judit)
• 5.o. 1 db bármilyen füzet és egy csomag írólap
• 6-8.o. lehet folytatni a tavalyi füzeteket vagy egy új füzet
Földrajz (Karikó-Tóth Tibor)
• 7. évfolyam 1 db füzet (javasolt sima), színes ceruzák 4 db
• 8. évfolyam 1 db füzet (javasolt sima) – folytatható a tavalyi füzet, színes ceruzák 4 db
Informatika (Niethammer Zoltán)
• 1 db bármilyen füzet
Egyházi ének 5. évfolyam (Nagypál Julianna)
• énekfüzet (az előző évi folytatható) református énekeskönyv
Református hittan (Nagypál Julianna)
• 5.a és b órai füzet
• 6.a és b órai füzet (előző évi folytatható)
• 8.a és b órai füzet

Hittan katolikus
• 1 db sima, kisalakú füzet
Ének 5-8. o. (Farkas Márta)
• 1db kicsi, A5-ös hangjegyfüzet. (5.-ben nem az egyházi ének füzet.)
• 4-5 színes ceruza,
• hegyes grafit ceruza és radír.
• A 7-8. évfolyamon az Énektár 2 című tankönyvet használjuk tovább.
Leány technika (Repa Aranka)
•
5. évfolyam 1 db A/4 sima lapú nem spirálfüzet (ezt használják a további évek során is)
Fiú technika (Pólya Sándor)
•
1 db füzet
Rajz (Redencki Bernadett)
•
csomag famentes és félfamentes rajzlap csomag
•
saját filctoll készlet
•
színesceruzák min.12 szín
•
1db fekete tűfilc
•
olló
•
stift ragasztó
•
zsírkréta csomag
•
+egy cipősdoboz, amibe bele tudják tenni (NE túl nagyot hozzanak helyszűke miatt,
amibe beleteszik a rajzfelszerelést és nem kell mindig hozni vinni)
A leendő 5. osztályosoktól rajzból a fenti listán túl:
•
1db A3 méretű gumis mappa
•
1db A5 méretű füzet a művészettörihez (mindegy a belseje sima/vonalas/kockás)
Testnevelés (Dósai M. Szilvia)
• 5-8. évfolyam Fehér póló, sötét rövidnadrág, (fekete, sötétkék), kényelmes edzőcipő, váltó
zokni

