2.a
Taneszközlista
2018/2019-es tanév

Magyar nyelv és irodalom

5 db A5-ös vonalas, margós füzet (16-32)
Ablak-zsiráf könyv

Matematika

2 db A5-ös margós, négyzethálós füzet

Környezet

1 db A4-es méretű sima füzet

Ének

a tavalyi füzet folytatható

Rajz és technika

Tanító nénik beszerzik osztálypénzből a szükséges dolgokat

Angol

1 db szótárfüzet, 1 db A5-ös vonalas füzet (16-32)

Etika

1 db A5-ös sima füzet (16-32)

Testnevelés
Néptánc/Nemzetiségi tánc

tornazsák, tornacipő, fekete tornanadrág,
fehér póló, fehér zokni (min. 2-2- darab!)
melegítő alsó és felső
hosszú hajú lányoknak hajgumi (óra, lánc nem viselhető)

Úszás

fürdőruha / fürdőnadrág, papucs, szilikon úszósapka,
1 kicsi, 1 nagy törülköző,
igény esetén úszószemüveg
lányoknak: hajkefe/fésű és hajgumi
1 db 100 Ft-os a szekrényhez

Tolltartóba

minimum 3 db HB-s grafitceruza,
radír, hegyező
színes ceruzák,
1 db zöld,
1 db vékony kék-piros postairon,
1 db 15 cm-es vonalzó,

Egyéb

1 db nyomdai „leckefüzet”,

1 db A5-ös vonalas füzet (16-32) üzenőnek

Kérjük, mindenre írják rá a gyermek nevét, hogy visszatalálhasson a gazdájához!

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

1. oldal

Taneszközlista

2.b
Taneszközlista
2018/2019-es tanév

Magyar nyelv és irodalom

5 db vonalas, margós füzet (16-32)
Ablak-zsiráf könyv

Matematika

2 db A5-ös margós, négyzethálós füzet

Környezet

1 db A4-es méretű sima füzet

Ének

a tavalyi füzet folytatható

Rajz és technika

Tanító nénik beszerzik osztálypénzből a szükséges dolgokat

Angol

1 db szótárfüzet, 1 db A5-ös vonalas füzet (16-32)

Etika

1 db A5-ös sima füzet (16-32)

Testnevelés
Néptánc/Nemzetiségi tánc

tornazsák, tornacipő, fekete tornanadrág,
fehér póló, fehér zokni (min. 2-2- darab!)
melegítő alsó és felső
hosszú hajú lányoknak hajgumi (óra, lánc nem viselhető)

Úszás

fürdőruha / fürdőnadrág, papucs, szilikon úszósapka,
1 kicsi, 1 nagy törülköző, igény esetén úszószemüveg
lányoknak: hajkefe/fésű és hajgumi
1 db 100 Ft-os a szekrényhez

Tolltartóba

minimum 3 db HB-s grafitceruza,
radír, hegyező
színes ceruzák,
1 db zöld,
1 db vékony kék-piros postairon
1 db 15 cm-es vonalzó,

Egyéb

1 db nyomdai „leckefüzet”, 1 db vonalas füzet (16-32) üzenőnek

Kérjük, mindenre írják rá a gyermek nevét, hogy visszatalálhasson a gazdájához!

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

2. oldal

Taneszközlista

2.c
Taneszközlista
2018/2019-es tanév

Magyar nyelv és irodalom

5 db A5-ös vonalas, margós füzet
(16-32) Ablak-zsiráf könyv

Matematika

2 db A5-ös margós, négyzethálós
füzet

Környezet

1 db A4-es méretű sima füzet

Ének

a tavalyi füzet folytatható

Rajz és technika

50 db famentes rajzlap
Tonzeichenpapier,
1 csomag négyzet alakú origamilapok ,
jó minőségű ragasztó (ollónk, vonalzónk van)

Német

1 db szótárfüzet,
2 db A5-ös vonalas füzet (16-32)

Etika

1 db A5-ös vonalas füzet ( 16-32)

Testnevelés
Néptánc/Nemzetiségi tánc

tornazsák, tornacipő, fekete tornanadrág, fehér póló, fehér
zokni (min. 2-2- darab!) melegítő alsó és felső
hosszú hajú lányoknak hajgumi.(óra, lánc nem viselhető)

Úszás

fürdőruha / fürdőnadrág, papucs, szilikon úszósapka,
1 kicsi, 1 nagy törülköző, igény esetén úszószemüveg
lányoknak: hajkefe/fésű és hajgumi
1 db 100 Ft-os a szekrényhez

Tolltartóba

minimum 3 db HB-s grafitceruza,
radír, hegyező
színes ceruzák,
1 db zöld,
1 db vékony kék-piros postairon
1 db 15 cm-es vonalzó,

Egyéb

1 db nyomdai „leckefüzet”, 1 db A5-ös vonalas füzet
(16-32) üzenőnek,

Kérjük, mindenre írják rá a gyermek nevét, hogy visszatalálhasson a gazdájához!

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

3. oldal

Taneszközlista

3.a
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Ajánlott olvasmány:

Fekete István: Vuk
Travers: A csudálatos Mary

Magyar nyelv és irodalom

6 db A5-ös vonalas MARGÓS füzet (12-32sz.)
(olvasás, nyelvtan, helyesírás, 2 fogalmazás, etika)

Matematika

2 db A5-ös négyzethálós füzet

Környezetismeret

1 db A4-es sima füzet

Ének-zene

1 db A5-ös hangjegyfüzet (36-16)

Rajz és technika

40 db A4-es félfamentes
rajzlap, 1 db nagyméretű
stiftragasztó,
1 csomag írólap,
12 db-os filctoll

Angol

1 db szótár füzet
2 db A5-ös vonalas füzet (12-32)
1 db gumis mappa

Testnevelés és sport
Néptánc/Nemzetiségi tánc

tornazsák, tornacipő, sötét nadrág,
fehér póló, fehér zokni, melegítő,
hosszú hajú lányoknak hajgumi. (óra, lánc nem viselhető)

Úszás

fürdőruha / fürdőnadrág, papucs, szilikon úszósapka,
1 kicsi, 1 nagy törülköző, igény esetén úszószemüveg
lányoknak: hajkefe/fésű és hajgumi
1 db 100 Ft-os a szekrényhez

Tolltartóba

4 db HB-s ceruza,
12 db-os jó minőségű színes ceruza,
2-2 db zöld, kék, piros tintaceruza,
1 kék toll,
1 db 15 cm-es vonalzó,
hegyező, radír

Egyéb

1 db nyomdai leckefüzet, 1 db strapabíró üzenő füzet,
1 db gumis mappa/ lehetőleg műanyag
1 csomag fénymásoló papír/esetleg színes fénymásoló papír

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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Taneszközlista

3.b
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Ajánlott olvasmány:

Fekete István: Vuk
Bihari Viktória: A sirály a király?
Tersánszky J. Jenő: Misi mókus kalandjai

Magyar nyelv és irodalom

5 db vonalas füzet (12-32) A lapok mindkét oldalán legyen margó!
2 db A/4-es dosszié

Matematika

4 db A5-ös négyzethálós füzet
1 db A/4-es dosszié lefűzhető lapoknak

Környezetismeret

1 db/ A4-es sima füzet,
1 db laminált sorvezető
1 db A/5 vonalas füzet

Ének-zene

1 db A5-ös hangjegyfüzet (36-16)

Rajz és technika

30 db A4-es famentes rajzlap (fehér)
jó minőségű tempera (ICO)
2 db nagyméretű stiftragasztó
2 csomag 20x20-as origami lapok (Herlitz)

Angol

1 db szótár füzet
2 db A5-ös vonalas füzet
1 db papírdosszié (fénymásolatoknak)

Testnevelés és sport
Néptánc/Nemzetiségi tánc

tornazsák, tornacipő, sötét nadrág,
fehér póló, fehér zokni, melegítő,
hosszú hajú lányoknak hajgumi (óra, lánc nem viselhető)

Úszás

fürdőruha / fürdőnadrág, papucs, szilikon úszósapka,
1 kicsi, 1 nagy törülköző, igény esetén úszószemüveg
lányoknak: hajkefe/fésű és hajgumi
1 db 100 Ft-os a szekrényhez

Tolltartóba

3 db HB-s ceruza,
12 db-os jó minőségű színes ceruza,
2-2 zöld, kék, piros toll (Signetta)
Rotring ceruza és törölhető toll NE legyen
1 db 15 cm-es vonalzó,
hegyező, radír

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenő füzet,

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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Taneszközlista

3.c
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Az ajánlott olvasmányok listáját a tanulók kézhez kapják a tanév végén.
Magyar nyelv és irodalom
(olvasás, fogalmazás,
nyelvtan)

6 db A5-ös vonalas, MARGÓS füzet (12-32) (zöld javítóvonallal)
1 db 2.-os (16-32 sz.) vonalas (ha maradt tavalyról)

Matematika

2 db A5-ös négyzethálós füzet

Környezetismeret

1 db A4-es sima füzet,
1 db laminált sorvezető

Ének-zene

1 db A5-ös hangjegyfüzet (36-16),
furulya

Rajz és technika

40 db A4-as famentes rajzlap (fehér)
1 db nagyméretű stiftragasztó (35-40 grammos)
1 db Stabilo fekete tűfilc
1 csomag 20x20-as origami lapok (Herlitz)

Német

1 db A5-ös szótárfüzet
1 db A5-ös vonalas füzet (zöld javítóvonallal)
1 db lefűzős mappa

Testnevelés és sport
Néptánc/Nemzetiségi tánc

tornazsák, tornacipő, fekete tornanadrág,
fehér póló, fehér zokni (min.2-2 darab)
melegítő alsó és felső,
hosszú hajú lányoknak hajgumi (óra, lánc nem viselhető)

Úszás

fürdőruha / fürdőnadrág, papucs, szilikon úszósapka,
1 kicsi, 1 nagy törülköző, igény esetén úszószemüveg
lányoknak: hajkefe/fésű és hajgumi
1 db 100 Ft-os a szekrényhez

Tolltartóba

3 db HB-s ceruza, 12 db-os jó minőségű színesceruza,
2 kék és 1-1- zöld és piros toll ( Signetta)
(Kérjük, hogy Rotring ceruza és tölthető toll NE legyen!)
1 db 15 cm-es vonalzó, hegyező, radír

Egyéb

1 db nyomdai leckefüzet,
1 db vonalas VASTAG üzenőfüzet,
2 db gumis mappa,
1 csomag fénymásolópapír

Kérjük, mindenen szerepeljen a gyermek neve, hogy visszatalálhasson a gazdájához
(a ceruzákon is)!

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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Taneszközlista

4.a
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Ajánlott olvasmány:
Fekete István: Tüskevár
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Berg Judit: Rumini
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Astrid Lindgren: Juharfalvi Emil
Magyar nyelv és irodalom

5 db vonalas füzet (21-32)

Matematika

ceruzák: piros, kék, zöld, 3 db grafit
vonalzók:1 db kicsi, 1 db 30 cm-es,1 db háromszög alakú
3 db A5-ös négyzethálós füzet
körző

Környezetismeret

1 db A4-es simafüzet,
sorvezető

Ének-zene

1 db hangjegy füzet (tavalyi folytatható)

Rajz és technika

30 db A4-es rajzlap
2 db nagyméretű stift ragasztó
1-1 csomag origami papír/Herlitz 20x20 cm és A/4-es méretű
2 csomag írólap
12-es vízfesték
12-es olajpasztell
12 db-os filctollkészlet
radír, hegyező 1 olló

Angol

2 db vonalas füzet (21-32),
1 db szótár füzet (tavalyi folytatható),
1 db papír dosszié

Testnevelés és sport
Néptánc/Nemzetiségi tánc

Egyéb

tornazsák, tornacipő, sötét nadrág,
fehér póló, fehér zokni, melegítő,
hosszú hajú lányoknak hajgumi (óra, lánc nem viselhető)
1 db üzenő füzet,
1 db leckefüzet,
3 db lefűzhető dosszié

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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Taneszközlista

4.b
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Ajánlott olvasmány:
Fekete István: Tüskevár
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Berg Judit: Rumini
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Magyar nyelv és irodalom

5 db vonalas füzet (21-32)
1 db lefűző dosszié /sárga/

Matematika

vonalzók:
1 db kicsi / 15 cm/
1 db 30 cm-es
1 db háromszög alakú
4 db A5-ös négyzethálós füzet,
1 db lefűzhető dosszié
körző

Környezetismeret

1 db A4-es simafüzet,
sorvezető / laminált/
1 db a/5-ös vonalas füzet

Ének-zene

1 db hangjegy füzet (tavalyi folytatható)

Rajz és technika

30 db A4-es famentes rajzlap
1 db nagy stift ragasztó,
radír, hegyező
1 csomag origami papír Herlitz 20x20 100 db
1 csomag írólap
tempera/ICO/
12-es olaj pasztell
12 jó minőségű vékony színes ceruza

Angol

2 db vonalas füzet (21-32),
1 db szótár füzet (tavalyi folytatható),
1 db papír dosszié

Testnevelés és sport
Néptánc/Nemzetiségi tánc

tornazsákba: tornacipő, sötét nadrág,
fehér póló, fehér zokni, melegítő, babzsák,
hosszú hajú lányoknak hajgumi (óra, lánc nem viselhető)

Egyéb

1 db üzenő füzet, /vonalas/
1 db leckefüzet /vonalas/

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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Taneszközlista

4.c
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Ajánlott olvasmány:
Fekete István: Tüskevár
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Berg Judit: Rumini
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Astrid Lindgren: Juharfalvi Emil
Magyar nyelv és irodalom

5 db vonalas füzet (21-32)

Matematika

ceruzák: vékony piros, kék, zöld, grafit 3 db
1 db 30 cm-es vonalzó
3 db A5-ös négyzethálós füzet, körző

Környezetismeret

1 db A4-es simafüzet, sorvezető

Ének-zene

1 db hangjegy füzet (tavalyi folytatható)

Rajz és technika

30 db A/4-es famentes rajzlap
10 db A3-as famentes rajzlap
1-1 csomag origami papír/ Herlitz 20x20 cm és A/4-es méretű
12 színű vízfesték
12 színű olajpasztell
12 db-os filctoll készlet
12 db-os színes ceruza készlet
2 db nagyméretű ragasztó stift
2 csomag írólap
radír, hegyező

Német és Angol

2 dbA4-es vonalas füzet (81-32),
1-1 db szótár füzet (tavalyi folytatható)
1-1 db papír dosszié

Testnevelés és sport
Néptánc/Nemzetiségi tánc

tornazsák, tornacipő, sötét nadrág,
fehér póló, fehér zokni,
melegítő,
hosszú hajú lányoknak hajgumi.(óra, lánc nem viselhető)

Egyéb

1 db üzenőfüzet,
1 db leckefüzet

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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Taneszközlista

5.a
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok (nyáron nem ajánlott)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (nem kell olvasónapló, feladatlap lesz)
Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.
Magyar nyelv és
irodalom

2 db A4-es vonalas füzet órára
1 db A5-ös füzet az olvasmányokhoz

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
jó minőségű körző,
vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

1 db A4-es sima füzet
1 csomag írólap,

Angol

2 db A5-ös vonalas füzet,
1 db szótárfüzet, (tavalyi folytatható),
1 db dosszié

Informatika

1 db A5-ös négyzethálós füzet (8. osztályig ugyan azt a füzetet
vezetjük)

Természetismeret

1 db A5-ös sima füzet,
1 csomag írólap,
színes ceruza

Ének-zene

1 db A4-es ötvonalas ének füzet,
furulya

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet

Hon- és népismeret

1 db sima füzet

Rajz

1000 Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő, melegítő,
tisztasági felszerelés hosszú hajba hajgumi,
mozgást zavaró ékszerek használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

10. oldal

Taneszközlista

5.b
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok: (nyáron nem ajánlott)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc: Rab ember fiai
Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg
Ajánlott olvasmányok:

(nyári olvasmányok közül egy kiválasztása, kétoldalas olvasónapló
írása rajzzal +személyes véleménnyel. Határidő: 2018.október 1. )

Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.
Magyar nyelv és
irodalom

4 db A4-es vonalas füzet

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
jó minőségű körző,
vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

1 db A5-ös vonalas füzet
zöld és piros toll
1 csomag írólap

Angol

2 db A5-ös vonalas füzet,
1 db szótárfüzet (tavalyi folytatható),
1 db dosszié

Informatika

1 db A5-ös négyzethálós füzet (8. osztályig ugyan azt a füzetet vezetjük)

Természetismeret

1 db A5-ös sima füzet,
1 csomag írólap,
színes ceruza

Ének-zene

1 db A4-es ötvonalas ének füzet,
furulya

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet

Hon- és népismeret

1 db A5-ös sima füzet

Rajz

1000 Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő, melegítő,
tisztasági felszerelés hosszú hajba hajgumi,
mozgást zavaró ékszerek használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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Taneszközlista

5.c
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok (nyáron nem ajánlott)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
G. Szabó Judit: Hárman a szekrény tetején (lányok)
Szentiványi Jenő: A kőbaltás ember (fiúk)
Nyulász Péter: Helka
J.K Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.
Magyar nyelv és
irodalom

3 db A4-es vonalas füzet

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű),
szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

1 db A5-ös sima füzet
1 csomag írólap

Német és Angol

2-2 db A5-ös vonalas füzet,
1-1 db szótárfüzet,(tavalyi folytatható),
1-1 db dosszié

Informatika

1 db A5-ös négyzethálós füzet (8. osztályig ugyan azt a füzetet vezetjük)

Természetismeret

1 db A5-ös sima füzet, 1 csomag írólap, színes ceruza

Ének-zene

Hangjegyfüzet (A5-ös méret, 5 vonalas)
Német hangolású szoprán furulya
Grafit ceruza, radír, színes ceruzák (6 szín legalább)
Zenetörténet füzet (A4-es méret, sima – 8. osztályig ugyan azt a füzetet
vezetjük)
néptáncra testnevelés felszerelés

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet

Hon- és népismeret

1 db A5-ös sima füzet

Rajz

1000 Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő, melegítő,
tisztasági felszerelés hosszú hajba hajgumi,
mozgást zavaró ékszerek használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

12. oldal

Taneszközlista

6.a
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok:
(nyáron nem ajánlott elolvasni, szeptemberben megbeszéljük, hogy
mikorra kérem, kivéve az 1. művet)
Nógrádi Gábor: Petepite (szeptember vége)
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Mark Twain : Koldus és királyfi
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található
Magyar nyelv és
irodalom

2 db A4-es vonalas füzet+ tavalyi fogalmazásfüzetek

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet) 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
jó minőségű körző,
vonalzó (2 db derékszögű),
szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi füzetek folytathatók)
zöld és piros toll

Angol nyelv

2 db A5-ös vonalas füzet,
szótár füzet (tavalyi folytatható),
dosszié

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet (ajánlott az előző tanévit folytatni)

Természetismeret

1 db A5-ös sima füzet,
1 csomag írólap,
színes ceruza

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös sima füzet, tavalyi folytatható

Ének-zene

1 db A4-es ötvonalas ének füzet

Rajz és vizuális kultúra

1000,- Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő, melegítő, tisztasági
felszerelés
hosszú hajba hajgumi, mozgást zavaró ékszerek használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

13. oldal

Taneszközlista

6.b
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok: (nyáron nem ajánlott):
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (márciusra, feladatlap alapján)
Louis Sachar: Bradley, az osztály réme (május, könyvtári
feladatlap)
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 2 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található
Magyar nyelv és irodalom 4 db A4-es vonalas füzet

Matematika

1 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

1 db A4-es sima füzet,

Angol nyelv

2 db A5-ös vonalas füzet,
szótár füzet (tavalyi folytatható),
dosszié

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet (ajánlott az előző tanévit folytatni)

Természetismeret

1 db A5-ös sima füzet,
1 csomag írólap,
színes ceruza

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös sima füzet, tavalyi folytatható

Ének-zene

Hangjegyfüzet (A5-ös méret, 5 vonalas)
Német hangolású szoprán furulya
Grafit ceruza, radír, színes ceruzák (6 szín legalább)
Zenetörténet füzet (A4-es méret, sima – 8. osztályig ugyan azt a
füzetet vezetjük)
néptáncra testnevelés felszerelés

Rajz és vizuális kultúra

1000,- Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő,
melegítő, tisztasági felszerelés
hosszú hajba hajgumi, mozgást zavaró ékszerek
használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

14. oldal

Taneszközlista

6.c
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok:
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai (szeptemberre)
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (márciusra)
Louis Sachar: Bradley, az osztály réme (májusra)
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található
Magyar nyelv és
irodalom

5.-es füzetek folytathatók

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál) 60 lapos
1 db A4-es sima füzet (nem spirál) 60 lapos
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű),
szögmérő, színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

1 db A4-es sima füzet

Angol

2 db A5-ös vonalas füzet,
szótár füzet (tavalyi folytatható),
dosszié

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet (ajánlott az előző tanévit folytatni)

Természetismeret

1 db A5-ös sima füzet, 1 csomag írólap, színes ceruza

Etika
Hit és erkölcstan

Ének-zene

1 db A5-ös sima füzet, tavalyi folytatható
Hangjegyfüzet (A5-ös méret, 5 vonalas)
Német hangolású szoprán furulya
Grafit ceruza, radír, színes ceruzák (6 szín legalább)
Zenetörténet füzet (A4-es méret, sima – 8. osztályig ugyan azt a füzetet
vezetjük)
néptáncra testnevelés felszerelés

Rajz és vizuális kultúra

1000,- Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő, melegítő,
tisztasági felszerelés
hosszú hajba hajgumi, mozgást zavaró ékszerek használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban,
A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

15. oldal

Taneszközlista

7.a
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok
I. félév vége: Daniel Defoe: Robinson Crusoe
II. félév:
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található
Magyar nyelv és
irodalom

2 db A4-es füzet órára, A5-ös füzet az olvasmányokhoz

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál) 60 lapos
1 db A4-es sima füzet (nem spirál) 60 lapos
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

A5-ös vonalas füzet, zöld és piros toll, tavalyi füzetek folytathatók

Angol

2 db A5-ös vonalas füzet, 1 db szótár füzet (tavalyi folytatható),
dosszié

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet (ajánlott az előző tanévit folytatni)

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet,
vonalzó,
zöld, kék, piros színes ceruza

Biológia

1 db A4-es sima füzet

Földrajz

1 db A4-es sima füzet,
atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

1 db A4-es ötvonalas ének füzet

Rajz és vizuális kultúra

1000,- Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő,
melegítő, tisztasági felszerelés
hosszú hajba hajgumi,
mozgást zavaró ékszerek használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

16. oldal

Taneszközlista

7.b
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok
I. félév vége: Daniel Defoe: Robinson Crusoe
II. félév:
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található
Magyar nyelv és
irodalom

2 db A4-es füzet órára, A5-ös füzet az olvasmányokhoz

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál) 60 lapos
1 db A4-es sima füzet (nem spirál) 60 lapos
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

1 db A4-es sima füzet

Angol

2 db A5-ös vonalas füzet,
1 db szótár füzet (tavalyi folytatható),
dosszié

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet (ajánlott az előző tanévit folytatni)

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet,
vonalzó, zöld, kék, piros színes ceruza

Biológia

1 db A4-es sima füzet

Földrajz

1 db A4-es sima füzet, atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

Hangjegyfüzet (A5-ös méret, 5 vonalas)
Német hangolású szoprán furulya
Grafit ceruza, radír, színes ceruzák (6 szín legalább)
Zenetörténet füzet (A4-es méret, sima – 8. osztályig ugyan azt a füzetet
vezetjük)
néptáncra testnevelés felszerelés

Rajz és vizuális kultúra

1000,- Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő, melegítő,
tisztasági felszerelés, hosszú hajba hajgumi, mozgást zavaró ékszerek
használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

17. oldal

Taneszközlista

7.c
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok:
Daniel Defoe: Robinson Crusoe (szeptember)
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (részletek; január)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (április)
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található
Magyar nyelv és irodalom 6.-os füzetek folytathatók

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál) 60 lapos
1 db A4-es sima füzet (nem spirál) 60 lapos
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

1 db A5-ös vonalas füzet

Német és Angol

2 db A5-ös vonalas füzet,
1 db szótár füzet (tavalyi folytatható), dosszié

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet (ajánlott az előző tanévit folytatni)

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet,
vonalzó, zöld, kék, piros színes ceruza

Biológia

1 db A4-es sima füzet

Földrajz

1 db A4-es sima füzet, atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

1 db A4-es sima füzet (tavalyi folytatható)
1 db A5-ös hangjegy füzet (tavalyi folytatható), furulya

Rajz és vizuális kultúra

1000,- Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő,
melegítő, tisztasági felszerelés
hosszú hajba hajgumi, mozgást zavaró ékszerek
használata tiltott

Hon- és népismeret

1 db A5-ös vonalas füzet

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

18. oldal

Taneszközlista

7.d
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok:
Daniel Defoe: Robinson Crusoe (szeptember)
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (részletek; január)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (április)
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található
Magyar nyelv és
irodalom

6.-os füzetek folytathatók

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
jó minőségű körző,
vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

1 db A4-es sima füzet, 1 csomag írólap, színes ceruza

Német és Angol

2-2 db A5-ös vonalas füzet,
1-1 db szótár füzet (tavalyi folytatható),
dosszié

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet (ajánlott az előző tanévit folytatni)

Természetismeret

1 db A5-ös sima füzet, 1 csomag írólap, színes ceruza

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös sima füzet, tavalyi folytatható

Ének-zene

1 db A4-es sima füzet (tavalyi folytatható)
1 db A5-ös hangjegy füzet (tavalyi folytatható) furulya

Rajz és vizuális kultúra

1000,- Ft szeptemberben

Hon- és népismeret

1 db A5-ös sima füzet

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő,
melegítő, tisztasági felszerelés
hosszú hajba hajgumi,
mozgást zavaró ékszerek használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

19. oldal

Taneszközlista

8.a
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok
I.félév:
Szabó Magda: Abigél
II. félév: William Golding: A Legyek ura
Shakespeare: Rómeó és Júlia (részlet)
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén találhat
Magyar nyelv és irodalom 2 db A4-es vonalas füzet (a tavalyi folytatható)

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál) 60 lapos
1 db A4-es sima füzet (nem spirál) 60 lapos
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

1 db A5-es vonalas füzet

Angol

2 db A5-ös vonalas füzet,
1 db szótár füzet (tavalyi folytatható),
dosszié,
nyelvvizsgás csoport: 1 db A4-es vonalas füzet, szótár füzet

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet (ajánlott az előző tanévit folytatni)

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet, vonalzó, zöld, kék, piros színes
ceruza

Biológia

1 db A4-es sima füzet

Földrajz

1 db A4-es sima füzet, atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

1 db A4-es hangjegy füzet (tavalyi folytatható)

Rajz és vizuális kultúra

1000,- Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő,
melegítő, tisztasági felszerelés
hosszú hajba hajgumi,
mozgást zavaró ékszerek használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

20. oldal

Taneszközlista

8.b
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok
I.félév: Szabó Magda: Abigél
II. félév: William Golding: A Legyek ura
Shakespeare: Rómeó és Júlia (részlet)
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található
Magyar nyelv és
irodalom

2 db A4-es vonalas füzet

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál) 60 lapos
1 db A4-es sima füzet (nem spirál) 60 lapos
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

A5-ös vonalas füzet, zöld és piros toll, tavalyi füzetek folytathatók

Angol

2 db A5-ös vonalas füzet,
1 db szótár füzet (tavalyi folytatható),
dosszié,
nyelvvizsgás csoport: 1 db A4-es vonalas füzet, szótár füzet

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet (ajánlott az előző tanévit folytatni)

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet, vonalzó, zöld, kék, piros színes
ceruza

Biológia

1 db A4-es sima füzet

Földrajz

1 db A4-es sima füzet, atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

1 db A4-es hangjegy füzet (tavalyi folytatható)

Rajz és vizuális kultúra

1000,- Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő,
melegítő, tisztasági felszerelés
hosszú hajba hajgumi,
mozgást zavaró ékszerek használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

21. oldal

Taneszközlista

8.c
Taneszközlista
2018/2019-es tanév
Kötelező olvasmányok
I.félév:
Szabó Magda: Abigél
II. félév: William Golding: A Legyek ura
Shakespeare: Rómeó és Júlia (részlet)
+ ajánlott olvasmányjegyzékből 1 könyv
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található
Magyar nyelv és irodalom

2 db A/4-es füzet órára
A/5-ös füzet az olvasmányokhoz

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál) 60 lapos
1 db A4-es sima füzet (nem spirál) 60 lapos
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű),
szögmérő,
színes ceruzák (piros, kék, zöld)

Történelem

A/5-ös vonalas füzet,
zöld és piros toll, tavalyi füzetek folytathatók

Német és Angol

2-2 db A5-ös vonalas füzet,
1-1 db szótár füzet (tavalyi folytatható),
dosszié

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet (ajánlott az előző tanévit folytatni)

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet,
vonalzó,
zöld, kék, piros színes ceruza

Biológia

1 db A4-es sima füzet

Földrajz

1 db A4-es sima füzet, atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

Hangjegyfüzet (A5-ös méret, 5 vonalas)
Német hangolású szoprán furulya
Grafit ceruza, radír, színes ceruzák (6 szín legalább)
Zenetörténet füzet (A4-es méret, sima – 8. osztályig ugyan azt a
füzetet vezetjük)

Rajz és vizuális kultúra

1000,- Ft szeptemberben

Testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő,
melegítő, tisztasági felszerelés, hosszú hajba hajgumi,
mozgást zavaró ékszerek használata tiltott

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

22. oldal

Taneszközlista

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA, FELSŐ TAGOZAT

Kedves Diákok!
Az itt található ajánlott olvasmánylistából szabadon válogathattok, amikor magyartanáraitok ajánlott
olvasmányt adnak fel Nektek nyárra vagy a tanév közben!
A magyar munkaközösség

Segítség a személyes vélemény megfogalmazásához:
A személyes vélemény tartalmazza az alábbiakat!
1. Jellemezd a regényt öt melléknévvel!
2. Hogy tetszett a történet, és miért?
3. Milyen érzéseid voltak a mű olvasása közben?
4. Van-e kedvenc szereplőd? Ha igen, ki és miért? Ha nem, miért nem?
5. Milyen gondolatok jelentek meg a regényben, amelyeket érdemesnek találsz kiemelni?
6. Volt olyan rész, amire nem számítottál, ami meglepetést okozott?
7. Kinek ajánlanád a regényt?
8. Bármilyen egyéb saját gondolat.
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5. évfolyam
Erich Kästner:

Békés Pál:

A két Lotti
A repülő osztály
Emil és a detektívek
Május 35.
Segítség, ember!
Gyermekrablás a Palánk utcában
A két koldusdiák
Keménykalap és krumpliorr
Pintyőke cirkusz, világszám!
A kétbalkezes varázsló

Balázs Ágnes:
Bosnyák Viktória:
Darvas László:
Gimesi Dóra:
Kertész Erzsi:
Sterlind North:

Szamóca, Lufi-sorozat (lányoknak)
Tündérboszorkány
Trapiti
Időfutár sorozat
Panthera
Barátom a mosómedve, Rascal

Nógrádi Gábor:
Mikszáth Kálmán:
Csukás István:

6. évfolyam
Gárdonyi Géza:
Nyulász Péter:
Tasnádi István:
Nógrádi Gábor:

A láthatatlan ember
Helka (Ciprián, Kamor)
A kőmajmok háza
Petepite
Az anyu én vagyok
Gerard Durrell:
Családom és egyéb állatfajták
Állatkert a kastély körül
Bruck András:
A fogadalom
Trenton Lee Stewart: A Titokzatos Benedict Társaság
Jules Verne:
Kétévi vakáció
Bosnyák Viktória:
Tündérboszorkány
Charles Dickens:
Copperfield Dávid
Louis Sachar:
David nem hagyja magát
Mark Twain:
Huckleberry Finn kalandjai
Tom Sawyer kalandjai
Koldus és királyfi
Bruck András:
A fogadalom
Dávid Ádám:
Millenniumi expressz

Bővítsd a listát saját választásoddal!
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7-8. évfolyam
Végtelen történet
Momo
H. G. Wells:
Az időgép
Linda Sue Park:
Min mester inasa
Robert L. Stevenson: A kincses sziget
Jules Verne:
A tizenötéves kapitány
A rejtelmes sziget
Rideg Sándor:
Indul a bakterház
Jane Austen:
Büszkeség és balítélet
Charlotte Brontë:
Jane Eyre
Anna Gavalda:
35 kiló remény
Sue Townsend:
A 13 és 3/4 éves Adrian Mole titkos naplója és folytatásai
Rejtő Jenő:
Piszkos Fred, a kapitány
Vesztegzár a Grand Hotelben
A láthatatlan légió
A három testőr Afrikában
Charles Dickens:
Twist Oliver
Michael Ende:

8. évfolyam
Móricz Zsigmond:
Tamási Áron:
George Orwell:
Karinthy Frigyes:
Shakespeare:
Jostein Gaarder:
J.D.Salinger:
Lois Lowry:

Légy jó mindhalálig
Ábel a rengetegben
Állatfarm
Tanár úr kérem
Rómeó és Júlia
A narancsos lány
Zabhegyező
Az emlékek őre

Bővítsd a listát saját választásoddal!
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