FELSŐ
TAGOZAT
MATEMATIKA (5-8. évf.)
2 db A/4-es sima füzet (nem spirál)
3 db A/4-es négyzetrácsos füzet (nem spirál)
1 db A/5-ös ( 27-32) négyzetrácsos füzet
1 db kisvonalzó
2 db derékszögű nagy vonalzó
1 db körző
1 db papír szögmérő
1 db piros toll
1 db zöld toll
4 db színes ceruza
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
5. évfolyamon: 5 db A/5-ös (21-32) vonalas füzet
6-8. évfolyamon: 2 db A/5-ös vonalas füzet
TÖRTÉNELEM (5-8. évf.)
1 db A/5-ös vonalas füzet
HONISMERET (csak 5. évf.)
1 db A/5-ös bármilyen típusú füzet
ETIKA (5-8. évf.)
1 db A/5-ös (21-32) vonalas füzet
1 csomag írólap
grafit ceruza
kék színű golyós toll (nem radírozható)
zöld színű toll
radír
kisvonalzó
INFORMATIKA
1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
VIZUÁLIS KULTÚRA
évfolyamonkénti részletes lista
a következő oldalon

TERMÉSZETISMERET (csak 5-6. évfolyam)
1 db A/5-ös sima füzet
BIOLÓGIA (csak 7-8. évf.)
1 db A/5-ös sima füzet
FÖLDRAJZ (csak 7-8. évf.)
1 db A/5-ös sima füzet
KÉMIA (csak 7-8. évf.)
1 db A/5-ös sima füzet
1 csomag írólap
FIZIKA
1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
1 csomag írólap
IDEGEN NYELV (5-8. évf)
1 db szótárfüzet
2 db A/5-ös vonalas füzet
ÉNEK-ZENE (5-8. évf.)
1 db A/5-ös ének/hangjegyfüzet
TESTNEVELÉS
fehér póló
fehér zokni
sötét színű sportnadrág (kék, fekete)
sportcipő
melegítő
TECHNIKA
1 db A/5-ös sima füzet
1 db derékszögű volalzó
1 db (30 cm-es) egyenes vonalzó
1 db körző
ragasztó
olló
2 db A/4-es keretezett műszaki rajzlap

TANESZKÖZLISTA VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL

























1 db névvel ellátott rajzdoboz vagy behúzható szájú zsák
1 db névvel ellátott rajzgyűjtő mappa
30 db rajzlap (tetszés szerint)
3 db grafitceruza ( B, B2, ……. B8)
1 db puha radír
1 db ceruzahegyező
1 db 12 színű akvarellfesték (vízfesték)
1 db 6 színű temperafesték
1 tubus fehér temperafesték
3 db ecset ( vékony: 1-3, közepes: 4-7, vastag: 8-10)
1 db fekete színű tűfilc
1 db mosogató szivacs
2 db nagyméretű vizes tál (konzervdoboz)
1 cs színes papír (technika csomagból, ami erős színű és fényes felületű vagy origami papír)
1 db hegyes végű olló (parafadugó a végére húzva baleset megelőzés miatt!)
1 db ragasztó
1 db sima lapú B5 füzet (4 évre!!!)
1 db derékszögű vonalzó
1 db körző
1 db 12 színű olajpasztell kréta
1 db 12 színű filctoll készlet
1 db fekete színű tustinta (4 évre!!!)
1 db 3-s méretű körvégű redisztollhegy + redisztollnyél (4 évre!!!)

Az alapfelszerelés mellé szükséges eszközök:
5. osztály:
 1 db szemöldökcsipesz
 1 db hímzőtű
 1 guriga arany vagy ezüst színű vékonyabb
hímzőcérna vagy hímzőfonal
 1 db sötétkék színű A4 Tiziano papír
 2 db nyomtatott álló nagybetűs betűsablon
6. osztály:
 1 db szemöldökcsipesz
 1 db hímzőtű
 1 guriga arany vagy ezüst színű vékonyabb
hímzőcérna vagy hímzőfonal
 1 db sötétkék színű A4 Tiziano papír
 2 db nyomtatott álló kisbetűs betűsablon

7. osztály:
 1 db egyenes vonalzó
 1 db szögmérő
 2 db nyomtatott dőlt nagybetűs betűsablon

8. osztály:
 2 db nyomtatott dőlt kisbetűs betűsablon

Az eszközlista a minimális mennyiséget tartalmazza. Minél többféle jelzésű a ceruza, minél több színű a
festék, a filctoll, az olajpasztell, az annál jobb! Természetesen az előző tanévekről megmaradt jó állapotú
eszközök hozhatók. A felszerelést minden rajzórára köteles a tanuló magával hozni!

