Tanszerlista
5.évfolyam
Tolltartóba: kék színű golyóstoll, fekete grafit ceruza, zöld és piros színes
ceruza, kisméretű vonalzó, radír, 6-12 db-os színes ceruza készlet, tartályos
hegyező.
Leckefüzet: bármilyen
Magyar nyelv és irodalom:
2 db 81-32 vonalas füzet, nagyalakú (nem spirál)
1 db 21-32 vonalas füzet, kisalakú mint a 4. oszt.os.
Matematika:
1db 87-32 négyzetrácsos füzet (nem spirál)
1db 80-32 sima füzet (nem spirál)
1 db 27-32 kisalakú négyzetrácsos füzet (dolgozatoknak)
Vonalzó készlet: derékszögű, egyenlőszárú, egyenes. Szögmérő, körző.
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
Informatika:
1 db 21-32 vonalas füzet (a tavalyi is jó!)
Természetismeret:
1 db 81-32 nagyalakú vonalas füzet (nem spirál)
Etika:
1db 21-32 vonalas füzet (tavalyi is jó)

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

Technika:
1 db 80-32 nagyalakú sima füzet
5 db rajzlap (A/4)
Origami lapok (1 csomag 20x20cm)
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 poló, fekete (sötét) sort
tornacipő, fehér zokni (váltó zokni!!!)
Hideg időre: melegítő alsó, felső
Lányoknak és hosszú hajú fiúknak: hajgumi vagy hajpánt!
Tornazsákba: kis törölköző. (stift lehet, hajtógázas dezodor tilos az öltözőben!)

Ajánlott olvasmányok:
Eric Knight: Lassie hazatér
Cécile Aubry: Belle és Sebastien
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Michael Ende: A Végtelen történet
Karl May: Winnetou
P.L. Travers: A csudálatos Mary
Nógrádi Gábor: Pete Pite
Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában
Eric Kastner: Május 35.
Csukás István: Nyár a szigeten
Frances Hodgson Burnett: A titkos kert
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
Keménykalap és krumpliorr

