TANESZKÖZÖK 2021-2022
5. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom:
2 db A/4-es vonalas füzet (kérjük minden oldalon az utolsó 3 sort javítósornak meghúzni)
2 csomag vonalas (rovatolt papír) A/3-as ív (1 csomag 10 ívet tartalmaz) (dolgozatokhoz)
1 db gumis mappa (dolgozatok gyűjtésére)
Magyar irodalom - kötelező olvasmányok. (Zárójelben találjátok az elolvasás határidejét.)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (október)
Továbbá a következő könyvek közül egyet kell kiválasztani és elolvasni:
Fekete István: Tüskevár
J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve
Eric Knight: Lassie hazatér
(április)
Nem kötelező olvasónaplót készítened a kötelező olvasmányokból. Ha mégis szeretnél, tartalmazza a
következőket:
- szereplők felsorolása
- helyszínek felsorolása
- a történet összefoglalása maximun 10 oldal terjedelemben (A5-ös füzetben)
- rajzokkal színesítsd munkádat!
Történelem:
1db A/5-ös vonalas füzet
1 db A/5-ös méretű boríték (fogalomkártyákhoz)
Angol nyelv:
3 db A/5-ös vonalas füzet (órai, fogalmazás, szódolgozatfüzet)
1 db szótárfüzet
1 csomag írólap
Szükség esetén 1 db mappa a felszerelés és a fénymásolatok tárolására.
1 db zöld golyóstoll (javításhoz)
1db piros golyóstoll
! Alsós vonalazású füzetek már nem használhatóak!
Matematika:
2 db négyzetrácsos füzet (A/4-es, fűzött, nem spirál!!)
1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet (A/4-es, fűzött, nem spirál!!)
1 db A/5-ös sima füzet
körző (FÉM), 1db 30cm-s vonalzó, 2 különböző háromszögvonalzó, műanyag szögmérő, színes ceruzák,
javításhoz zöld toll vagy ceruza, 1 db kis vonalzó a tolltartóba.
Digitális kultúra:
1 db A/5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)
1 db pendrive
Természettudomány:
1 db A/5-ös sima füzet
színes ceruzák
Ének-zene:
1 db A/4-es kottafüzet
A rajz és vizuális kultúra és a technika és életvitel tantárgyak szükséges eszközeit egy dobozban kérjük
tárolni! Ehhez célszerű a szülői munkaközösségnek egységes dobozokat vásárolni, ezzel megkönnyítik
a dobozok tárolását. A doboz méreténél kérjük, ügyeljenek arra, hogy 1 db 30 cm-s vonalzó és a
gyerekek A/5-ös mappája is beleférjen! Kérjük Önöket, erről egyeztessenek az osztályfőnökökkel
augusztus végén! Addig NE VÁSÁROLJÁK MEG A DOBOZOKAT!
Rajz és vizuális kultúra:
1 db A4-es sima füzet, 30 db A/4-es famentes műszaki rajzlap, 10 db A/3-as famentes műszaki rajzlap, A/4es origami papír, 3 db A/4-es fekete karton. 12 színű színes ceruza, 12 színű filctoll, 12 színű vízfesték, tubusos
tempera (1 db fekete, 1 db fehér; 6 színű tempera vagy 2 db citromsárga + 2 db vörös (piros) + 2 db kék,),

ecsetek (2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es), fekete tus, 3 db vékony fekete filc (tűfilc). Olló, ragasztó (kék technokol
és stift), festékkeverő paletta, padvédő fólia, vizes edény, puha rongy,1 db puha radír, 1 db ceruzahegyező,
grafitceruzák (1 db HB, 1 db 2B vagy 3B), körző, vonalzó (30 cm-es), derékszögű vonalzó, pasztellkréta (nem
kötelező, de jó, ha van), 1 db szivacs festéshez, zsírkréta vagy olajpasztell
Technika és tervezés:
30 cm-es nem hajlítható vonalzó, A5-ös vonalas füzet, olló, cellux, folyékony ragasztó (nem papírragasztó) /pl.
Sulifix/, körző
10 db famentes rajzlap, origami színes négyzet és téglalap alakú papír, 1 db írólap csomag,
1db HB-s grafitceruza, 1db 2B-s ceruza
Etika:
1db A/5-ös vonalas füzet
Hon- és népismeret:
1db A/5-ös vonalas füzet
Üzenőfüzet:
1db A/5-ös vonalas füzet
EGYÉB:
Kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak arról, hogy minden gyermeknél mindig legyen a táskában egy
csomag írólap! Amennyiben a tanév során elfogy, szíveskedjenek pótolni!
RADÍROZÓS TOLLAT NEM HASZNÁLHATNAK A GYEREKEK AZ ISKOLAI MUNKÁJUK
SORÁN (órai munka, dolgozatok, házi feladat, szorgalmi feladat, gyűjtőmunka stb.)!

TANESZKÖZÖK 2021-2022
6. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom:
2 db A/4-es vonalas füzet (kérjük minden oldalon az utolsó 3 sort javítósornak meghúzni)
2 csomag vonalas (rovatolt papír) A/3-as ív (1 csomag 10 ívet tartalmaz) (dolgozatokhoz)
Magyar irodalom - kötelező olvasmányok. (Zárójelben találjátok az elolvasás határidejét.)
1. Lengyel Dénes: Magyar mondák vagy Régi magyar mondák c. kötetből 6 szabadon választott monda
(szeptember)
2. Gárdonyi Géza: Egri csillagok (november)
Ajánlott olvasmányok:

Jules Verne: Kétévi vakáció
Erich Kastner: A repülő osztály
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
J. F. Cooper: Az utolsó mohikán
Nicolas Evans: A suttogó
Nem kötelező olvasónaplót készítened a kötelező olvasmányokból. Ha mégis szeretnél, tartalmazza a
következőket:
- szereplők felsorolása
- helyszínek felsorolása
- a történet összefoglalása maximun 10 oldal terjedelemben (A5-ös füzetben)
- rajzokkal színesítsd munkádat!
Történelem:
1 db A/5-ös vonalas füzet
1 db A/5-ös méretű boríték (fogalomkártyákhoz)
Angol nyelv:
3 db A/5-ös vonalas füzet (órai, fogalmazás, szódolgozatfüzet) Az előző évi fogalmazás füzet folytatható.
1 db szótárfüzet
1 csomag írólap
Szükség esetén 1 db mappa a felszerelés és a fénymásolatok tárolására.
1 db zöld golyóstoll (javításhoz)
1db piros golyóstoll
! Alsós vonalazású füzetek már nem használhatóak!
Matematika:
2 db négyzetrácsos füzet (A/4-es, fűzött, nem spirál!!)
1db sima füzet (A/4-es, fűzött, nem spirál!!)
1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
körző (FÉM), 1db 30cm-s vonalzó, 2 különböző háromszögvonalzó, műanyag szögmérő, színes ceruzák,
javításhoz zöld toll vagy ceruza, 1 db kis vonalzó a tolltartóba.
Digitális kultúra:
1db A/5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)
1 db pendrive
Természettudomány:
1db A/4-es négyzetrácsos füzet
színes ceruzák
Ének-zene:
1db A/4-es kottafüzet (előző évi folytatható)
Rajz és vizuális kultúra:
1 db A4-es sima füzet, 30 db A/4-es famentes műszaki rajzlap, A/4-es origami papír, 3 db A/4-es fekete karton.
12 színű színes ceruza, 12 színű filctoll, 12 színű vízfesték, tubusos tempera (1 db fekete, 1 db fehér; 6 színű
tempera vagy 2 db citromsárga + 2 db vörös (piros) + 2 db kék,), ecsetek (2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es), fekete
tus, 3 db vékony fekete filc (tűfilc). Olló, ragasztó (kék technokol és stift), festékkeverő paletta, padvédő fólia,
vizes edény, puha rongy,1 db puha radír, 1 db ceruzahegyező, grafitceruzák (1 db HB, 1 db 2B vagy 3B),
körző, vonalzó (30 cm-es), derékszögű vonalzó, pasztellkréta (nem kötelező, de jó, ha van), 1 db szivacs
festéshez, zsírkréta vagy olajpasztell

Az előző évben használt taneszközök továbbra is használhatóak a hiányzó eszközök kiegészítésével.
Technika és tervezés:
2 db nem hajlítható háromszög vonalzó / egyenlőszárú és derékszögű /, 1 db. nem hajlítható 30 cm-es egyenes
vonalzó, körző
A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható), olló, cellux, folyékony ragasztó (nem papírragasztó) /pl. Sulifix/,
10 db famentes rajzlap, origami színes négyzet és téglalap alakú papír, 1 db írólap csomag,
1db HB-s grafitceruza, 1db 2B-s ceruza.
Etika:
1db A/5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)
Üzenőfüzet:
1db A/5-ös vonalas füzet
EGYÉB:
Kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak arról, hogy minden gyermeknél mindig legyen a táskában egy
csomag írólap! Amennyiben a tanév során elfogy, szíveskedjenek pótolni!
RADÍROZÓS TOLLAT NEM HASZNÁLHATNAK A GYEREKEK AZ ISKOLAI MUNKÁJUK
SORÁN (órai munka, dolgozatok, házi feladat, szorgalmi feladat, gyűjtőmunka stb.)!
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7. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom:
2 db A/4-es vonalas füzet (kérjük minden oldalon az utolsó 3 sort javítósornak meghúzni)
2 csomag vonalas (rovatolt papír) A/3-as ív (1 csomag 10 ívet tartalmaz) (dolgozatokhoz)
Magyar irodalom - kötelező olvasmányok. (Zárójelben találjátok az elolvasás határidejét.)
1. Jókai Mór: Az arany ember (november)
2. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (április)
Ajánlott olvasmányok:

Louis Lowry: Az emlékek őre
Charles Dickens: Copperfield Dávid
Gerald Durrell: Családom és egyéb állatfajták, Vadállatok bolondja…
Jack London: A vadon szava, Az éneklő kutya, A beszélő kutya
Anthony Horowitz: Első bevetés
Nem kötelező olvasónaplót készítened a kötelező olvasmányokból. Ha mégis szeretnél, tartalmazza a
következőket:
- szereplők felsorolása
- helyszínek felsorolása
- a történet összefoglalása maximun 10 oldal terjedelemben (A5-ös füzetben)
- rajzokkal színesítsd munkádat!
Történelem:
1 db A/5-ös vonalas füzet
1 db A/5-ös méretű boríték (fogalomkártyákhoz)
Angol nyelv:
3 db A/5-ös vonalas füzet (órai, fogalmazás, szódolgozatfüzet) Az előző évi fogalmazás füzet folytatható.
1 db szótárfüzet
1 csomag írólap
Szükség esetén 1 db mappa a felszerelés és a fénymásolatok tárolására.
1 db zöld golyóstoll (javításhoz)
1db piros golyóstoll
! Alsós vonalazású füzetek már nem használhatóak!
Matematika:
2 db négyzetrácsos füzet (A/4-es, fűzött, nem spirál!!)
1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
1db sima füzet (A/4-es, fűzött, nem spirál!!)
körző (FÉM), 1db 30cm-s vonalzó, 2 különböző háromszögvonalzó, műanyag szögmérő, színes ceruzák,
javításhoz zöld toll vagy ceruza, 1 db kis vonalzó a tolltartóba.
Informatika:
1db A/5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)
1 db pendrive
Fizika:
2db A/5-ös négyzetrácsos füzet
Kémia:
2db A/5-ös sima füzet
Biológia:
1db A/4-es négyzetrácsos füzet
színes ceruzák
Földrajz:
1db A/4-es négyzetrácsos füzet
1 csomag írólap
Ének-zene:
1db A/4-es kottafüzet (előző évi folytatható)
Rajz és vizuális kultúra:
1 db A4-es sima füzet, 30 db A/4-es famentes műszaki rajzlap, A/4-es origami papír, 3 db A/4-es fekete karton.
12 színű színes ceruza, 12 színű filctoll, 12 színű vízfesték, tubusos tempera (1 db fekete, 1 db fehér; 6 színű

tempera vagy 2 db citromsárga + 2 db vörös (piros) + 2 db kék,), ecsetek (2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es), fekete
tus, 3 db vékony fekete filc (tűfilc). Olló, ragasztó (kék technokol és stift), festékkeverő paletta, padvédő fólia,
vizes edény, puha rongy,1 db puha radír, 1 db ceruzahegyező, grafitceruzák (1 db HB, 1 db 2B vagy 3B),
körző, vonalzó (30 cm-es), derékszögű vonalzó, pasztellkréta (nem kötelező, de jó, ha van), 1 db szivacs
festéshez, zsírkréta vagy olajpasztell
Az előző évben használt taneszközök továbbra is használhatóak a hiányzó eszközök kiegészítésével.
Technika és életvitel:
körző, 2 db háromszög vonalzó / egyenlőszárú és derékszögű /, 1 db. nem hajlítható 30 cm-es vonalzó,
A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható), olló, cellux, folyékony ragasztó (nem papírragasztó) /pl. Sulifix/,
10 db famentes rajzlap, origami színes négyzet és téglalap alakú papír, 1 db írólap csomag,
1db HB-s grafitceruza, 1db 2B-s ceruza
Etika:
1db A/5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)
Üzenőfüzet:
1db A/5-ös vonalas füzet
EGYÉB:
Kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak arról, hogy minden gyermeknél mindig legyen a táskában egy
csomag írólap! Amennyiben a tanév során elfogy, szíveskedjenek pótolni!
RADÍROZÓS TOLLAT NEM HASZNÁLHATNAK A GYEREKEK AZ ISKOLAI MUNKÁJUK
SORÁN (órai munka, dolgozatok, házi feladat, szorgalmi feladat, gyűjtőmunka stb.)!
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8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom:
2 db A/4-es vonalas füzet (kérjük minden oldalon az utolsó 3 sort javítósornak meghúzni)
2 csomag vonalas (rovatolt papír) A/3-as ív (1 csomag 10 ívet tartalmaz) (dolgozatokhoz)
Magyar irodalom - kötelező olvasmányok. (Zárójelben találjátok az elolvasás határidejét.)
1.Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (november)
2.William Golding: A Legyek Ura vagy Szabó Magda: Abigél (április)
Ajánlott olvasmányok:

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Agatha Christie: Tíz kicsi néger
Rejtő Jenő: A szőke ciklon, A 14 karátos autó, Piszkos Fred
Nem kötelező olvasónaplót készítened a kötelező olvasmányokból. Ha mégis szeretnél, tartalmazza a
következőket:
- szereplők felsorolása
- helyszínek felsorolása
- a történet összefoglalása maximun 10 oldal terjedelemben (A5-ös füzetben)
- rajzokkal színesítsd munkádat!
Történelem:
1 db A/5-ös vonalas füzet
1 db A/5-ös méretű boríték (fogalomkártyákhoz)
Angol nyelv:
3 db A/5-ös vonalas füzet (órai, fogalmazás, szódolgozatfüzet) Az előző évi fogalmazás füzet folytatható.
1 db szótárfüzet
1 csomag írólap
Szükség esetén 1 db mappa a felszerelés és a fénymásolatok tárolására.
1 db zöld golyóstoll (javításhoz)
1db piros golyóstoll
! Alsós vonalazású füzetek már nem használhatóak!
Matematika:
2 db négyzetrácsos füzet (A/4-es, fűzött, nem spirál!!)
1db sima füzet (A/4-es, fűzött, nem spirál!!)
1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
körző (FÉM), 1db 30cm-s vonalzó, 2 különböző háromszögvonalzó, műanyag szögmérő, színes ceruzák,
javításhoz zöld toll vagy ceruza, 1 db kis vonalzó a tolltartóba, számológép a II. félévtől.
Informatika:
1db A/5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)
1 db pendrive
Fizika:
1db A/5-ös négyzetrácsos füzet
Kémia:
1db A/5-ös sima füzet
Biológia:
1db A/4-es négyzetrácsos füzet
színes ceruzák
Földrajz:
1db A/4-es négyzetrácsos füzet
Ének-zene:
1db A/4-es kottafüzet (előző évi folytatható)
Rajz és vizuális kultúra:
1 db A4-es sima füzet, 30 db A/4-es famentes műszaki rajzlap, A/4-es origami papír, 3 db A/4-es fekete karton.
12 színű színes ceruza, 12 színű filctoll, 12 színű vízfesték, tubusos tempera (1 db fekete, 1 db fehér; 6 színű
tempera vagy 2 db citromsárga + 2 db vörös (piros) + 2 db kék,), ecsetek (2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es), fekete
tus, 3 db vékony fekete filc (tűfilc). Olló, ragasztó (kék technokol és stift), festékkeverő paletta, padvédő fólia,
vizes edény, puha rongy,1 db puha radír, 1 db ceruzahegyező, grafitceruzák (1 db HB, 1 db 2B vagy 3B),

körző, vonalzó (30 cm-es), derékszögű vonalzó, pasztellkréta (nem kötelező, de jó, ha van), 1 db szivacs
festéshez, zsírkréta vagy olajpasztell
Az előző évben használt taneszközök továbbra is használhatóak a hiányzó eszközök kiegészítésével.
Etika:
1db A/5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)
Üzenőfüzet:
1db A/5-ös vonalas füzet
EGYÉB:
Kérjük Önöket, hogy gondoskodjanak arról, hogy minden gyermeknél mindig legyen a táskában egy
csomag írólap! Amennyiben a tanév során elfogy, szíveskedjenek pótolni!
RADÍROZÓS TOLLAT NEM HASZNÁLHATNAK A GYEREKEK AZ ISKOLAI MUNKÁJUK
SORÁN (órai munka, dolgozatok, házi feladat, szorgalmi feladat, gyűjtőmunka stb.)!

