TANSZERLISTA 2016/17.
5. OSZTÁLY

Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában:
Kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű
vonalzó, (ami belefér a tolltartóba) radír és 6-12 db-os színes készlet.

Magyar nyelv és irodalom:
2 db 81-32 vonalas füzet (nagy alakú, nem spirál)
1 db 21-32 vonalas füzet (kis alakú, mint a 4. oszt.-os)
Kötelező olvasmány:
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Nyári olvasmány: Nógrádi Gábor: PetePite

Történelem:
1 db 81-32 vonalas füzet
1 db 21-32 vonalas füzet

Angol nyelv:
2 db 21-32 vonalas füzet
1 db 31-32 szótár füzet

Matematika:
2 db 87-32 nagy alakú négyzetrácsos füzet (nem spirál, az egyik dolgozatoknak)
1 db 80-32 nagy alakú sima füzet (nem spirál)
1 db 27-32 kis alakú négyzetrácsos füzet,
Vonalzó készlet (derékszögű, egyenlőszárú, egyenes), szögmérő, körző,

Informatika:
1 db kis alakú füzet (négyzetrácsos vagy vonalas)

Természetismeret:
1 db 81-32 nagy alakú vonalas füzet (nem spirál)
A 4. osztályban használt Atlasz

Erkölcstan – Etika:
1 db 21-32 vonalas füzet

Hon- és Népismeret:
1 db 21-32 vonalas füzet

Technika:
1 db 80-32 nagy alakú sima füzet sorvezetővel
1 tubus általános ragasztó
Origami lapok 1 csomag (20 cm x 20 cm)
Ceruza, vonalzó

Ének:
1 db 86-32 hangjegyfüzet

Rajz:
A4-es mappa
10 db A4-es műszaki rajzlap (minden órára)
10 db A4-es félfamentes rajzlap (minden órára)
2 db kihegyezett
2B jelű ceruza
0,5 fekete filctoll
12 színű színes ceruza
2 db vonalzó (egyik derékszögű, másik egyenes)
1 db rajzfüzet (bármilyen formájú)
12 színű vízfesték készlet
2 db körecset – egy vékony, egy vastag vizes edény, festő rongy,
1 db szivacs

Testnevelés:
Fehér póló
Sötét sort,
Vagy dressz
Tornacipő és váltózokni
Lányoknak hajgumi

Lecke füzet

TANSZERLISTA 2016/17.
6. OSZTÁLY

Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában:
Kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű
vonalzó (ami belefér a tolltartóba), radír

Magyar nyelv és irodalom:
2 db 81-32 vonalas füzet
1 db 21-32 vonalas füzet
Kötelező olvasmány:
Gárdonyi Géza: Egri csillagok a tanév közben
A 6. a osztály nyári olvasmányai:
Eric Kästner: Emil és a detektívek
Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami
A 6. b osztály nyári olvasmányai, amelyekből kettőt kell kiválasztani és
elolvasni:
G. Durell: Állatkert a poggyászomban,
Családom és egyéb állatfajták
Jack London: A vadon szava
A beszélő kutya
Stevenson: Kincses sziget
Verne Gyula: A tizenöt éves kapitány
Két évi vakáció
Edmondo De Amicis: Szív
Szabó Magda: Álarcosbál
Csukás István: Nyár a szigeten
Chales Dickens: Copperfield David
L.Sachar: Bradley, az osztály réme
Defoe: Robinson Crusoe
Harriet Beecher stowe: Tamás Bátya kunyhója
Lucy Daniels: Delfinnapló
Mark Twain: Koldus és királyfi
Sue Townsend: A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója

Történelem:
1 db 81-32 vonalas füzet
1 db 21-32 vonalas füzet

Angol nyelv:
2 db 21-32 vonalas füzet

1 db 31-32 szótár füzet

Matematika:
1 db nagy formátumú négyzetrácsos füzet (nem spirál)
1 db nagy formátumú sima füzet (nem spirál)
1 db nagy formátumú négyzetrácsos füzet dolgozatnak
1 db kis formátumú négyzetrácsos füzet,
Vonalzókészlet, szögmérő, körző,
Ceruza, radír, toll, színes ceruza

Informatika:
1 db kis alakú füzet (négyzetrácsos, vagy vonalas)

Természetismeret:
1 db nagy formátumú sima füzet A/4 (nem spirál)
12 db színes ceruza

Technika:
1 db nagy formátumú sima füzet A/4,
5db rajzlap (A/4)
Origami lapok 1 csomag (20 cm x 20 cm)
Ceruza, vonalzó,

Ének:
1 db 86-32 hangjegyfüzet

Rajz:
A4-es mappa
10 db A4-es műszaki rajzlap (minden órára)
10 db A4-es félfamentes rajzlap (minden órára)
2 db kihegyezett 2B jelű ceruza 0,5 fekete filctoll 12 színű színes ceruza
2 db vonalzó (egyik derékszögű, másik egyenes)
1 db rajzfüzet (bármilyen formájú)
12 színű vízfesték készlet 2 db körecset – egy vékony, egy vastag vizes edény
festő rongy 1 db szivacs

Testnevelés:
Fehér póló
Sötét sort, vagy dressz
Tornacipő
Lányoknak hajgumi

TANSZERLISTA 2014/15.
7. OSZTÁLY

Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában:
Kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű
vonalzó (ami belefér a tolltartóba) radír

Magyar nyelv és irodalom:
2 db 81-32 vonalas füzet
1 db 21-32 vonalas füzet
Kötelező olvasmány
Fekete István: A koppányi aga testamentuma (nyárra)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (tanév közben)
Jókai Mór: Kőszívű ember fiai (tanév közben)

Történelem:
1 db 81-32 vonalas füzet
1 db 21-32 vonalas füzet

Angol nyelv:
2 db 21-32 vonalas füzet
1 db 31-32 szótár füzet

Matematika:
1 db nagy formátumú négyzetrácsos füzet (nem spirál)
1 db nagy formátumú sima füzet (nem spirál)
1 db nagy formátumú négyzetrácsos füzet dolgozatnak
1 db kis formátumú négyzetrácsos füzet,
Vonalzókészlet, szögmérő, körző, ceruza, radír, toll, színes ceruza

Informatika:
1 db kis alakú füzet (négyzetrácsos vagy vonalas)

Fizika:
1 db nagy alakú négyzetrácsos füzet

Kémia:
Kicsi sima A5 füzet

Biológia
1 db nagy formátumú sima füzet
1 csomag írólap

Földrajz:
1 db nagy formátumú sima füzet
1 csomag írólap

Technika:
1 db nagy formátumú sima füzet A/4,
5db rajzlap (A/4)
Origami lapok 1 csomag (20 cm x 20 cm)
Ceruza, vonalzó, sorvezető

Ének:
1 db 86-32 hangjegyfüzet

Rajz:
A4-es mappa
10 db A4-es műszaki rajzlap (minden órára)
10 db A4-es félfamentes rajzlap (minden órára)
2 db kihegyezett 2B jelű ceruza 0,5 fekete filctoll 12 színű színes ceruza
2 db vonalzó (egyik derékszögű, másik egyenes)
1 db rajzfüzet (bármilyen formájú) 12 színű vízfesték készlet 2 db körecset –
egy vékony, egy vastag vizes edény festő rongy 1 db szivacs

Testnevelés:
Fehér póló
Sötét sort, vagy dressz
Tornacipő
Lányoknak hajgumi

TANSZERLISTA 2016/17.
8. OSZTÁLY

Kérjük, hogy minden órán legyen a gyerekek tolltartójában:
Kék színű golyóstoll, fekete grafitceruza, zöld és piros színes ceruza, kisméretű
vonalzó (ami belefér a tolltartóba)

Magyar nyelv és irodalom:
2 db 81-32 vonalas füzet
1 db 21-32 vonalas füzet
Kötelező olvasmány:
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
A 8. a osztály nyári olvasmányai:
Teljesen szabadon választott két mű
A 8. b osztály nyári olvasmánya:
Szabó Magda: Abigél

Történelem:
1 db 81-32 vonalas füzet
1 db 21-32 vonalas füzet

Angol nyelv:
2 db 21-32 vonalas füzet
1 db 31-32 szótár füzet

Matematika:
2 db nagy alakú négyzetrácsos füzet (nem spirál)
1 db nagy alakú sima füzet
1 db kis formátumú négyzetrácsos füzet, vonalzókészlet, szögmérő, körző,
ceruza, radír, toll, színes ceruza

Informatika:
1 db kis alakú füzet (négyzetrácsos vagy vonalas)

Fizika:
1 db nagy alakú négyzetrácsos füzet

Kémia:
Kicsi sima A5 füzet

Biológia
1 db nagy formátumú sima füzet
1 csomag írólap

Földrajz:
1 db nagy formátumú sima füzet
1 csomag írólap

Technika:
1 db nagy formátumú sima füzet A/4
Ceruza, vonalzó Ének: 1 db 86-32 hangjegyfüzet

Rajz:
A4-es mappa
10 db A4-es műszaki rajzlap (minden órára)
10 db A4-es félfamentes rajzlap (minden órára)
2 db kihegyezett 2B jelű ceruza 0,5 fekete filctoll 12 színű színes ceruza
2db vonalzó (egyik derékszögű, másik egyenes)
1 db rajzfüzet (bármilyen formájú)
12 színű vízfesték készlet 2 db körecset – egy vékony, egy vastag vizes edény
festő rongy
1 db szivacs

Testnevelés:
Fehér póló
Sötét sort, vagy dressz
Tornacipő
Lányoknak hajgumi

