Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

5.a
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

Történelem

2 db A/4-es füzet órára
1db A/5-ös füzet az olvasmányokhoz
3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A5-ös négyzethálós füzet
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db dosszié
1 db A/4-es vonalas füzet,
zöld és piros toll,
1 csomag írólap

Angol

2 db A5-ös vagy A4-es 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 (tavalyi folytatható)

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

Kötelező olvasmányok (nyáron nem ajánlott)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg
+ 1 olvasmány az ajánlott irodalom jegyzékéből (október)
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

5.b
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

Történelem

2 db A4-es füzet órára
1db A5-ös füzet az olvasmányokhoz
3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A5-ös négyzethálós füzet
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db dosszié
1 db A/4-es vonalas füzet,
zöld és piros toll,
1 csomag írólap

Angol

2 db A5-ös vagy A4-es 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 (tavalyi folytatható)

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

Kötelező olvasmányok (nyáron nem ajánlott):
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg
+ 1 olvasmány az ajánlott irodalom jegyzékéből (október)
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

5.c
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

Történelem

Német

2 db A4-es vonalas füzet
2 db A5-ös vonalas füzet
3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A5-ös négyzethálós füzet
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db dosszié
1 db A/4-es vonalas füzet,
zöld és piros toll,
1 csomag írólap
2 db A5-ös vonalas füzet,
1 db kisalakú szótárfüzet,
1 piros és 1 zöld toll

Angol

2 db A5-ös vagy A4-es 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 A5-ös ötvonalas hangjegy füzet, (előző évről folytatható)
1 db A4-es sima füzet (8. osztályig folyamatosan folytatható)
Grafit ceruza, radír, színes ceruzák (6 szín legalább)
Német hangolású szoprán furulya
Nemzetiségi néptáncra: testnevelés felszerelés

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

Hon- és népismeret

1 db sima füzet

Rajz

1000 Ft szeptemberben

Testnevelés
Egyéb

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő, melegítő,
tisztasági felszerelés hosszú hajba hajgumi,
mozgást zavaró ékszerek használata tiltott
1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Kötelező olvasmányok (nyáron nem ajánlott)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg
+ 1 olvasmány az ajánlott irodalom jegyzékéből (október)
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.
Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

6.a
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

2 db A4-es vonalas füzet,
a tavalyi fogalmazásfüzet,
a tavalyi nyelvtan- és irodalomfüzet,
1 mappa a kiadott anyagok gyűjtésére,
1 csomag írólap
3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A5-ös négyzethálós füzet
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db dosszié

Történelem

1 db A4-es vonalasfüzet,
1 csomag írólap

Angol

2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db szótárfüzet, (tavalyi folytatható),
1 db dosszié
tavalyi tankönyv és munkafüzet

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 hangjegy füzet, (előző évről folytatható)

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

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

Kötelező olvasmányok: a következő oldalon találhatók

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
2020/2021 - es tanév

6.a
Kötelező olvasmányok: (nyáron nem ajánlott):




Nógrádi Gábor: Pete Pite (október)
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (március)
Louis Sachar: Bradley, az osztály réme (május)

+1 saját olvasmányból készített munka (nyáron már készíthető), ami lehet:
 könyvajánló
 könyvtrailer
 képregény készítése (lehet csak egy-egy részhez)
 egy-egy rész átírása
 forgatókönyv készítése
 egy-egy jelenet megfilmesítése
 egy-egy jelenet előadása társakkal
 saját ötlet: illusztráció, fogalmazás stb
A felsoroltak közül egyet valósíts meg!
A választott regényhez még kérem csatolni a személyes véleményt, ami tartalmazza az ajánlott
olvasmánylista végén található kérdéssorra adott választ!
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

6.b
2 db A/4-es füzet órára
1 db A/5-ös füzet az olvasmányokhoz
3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A5-ös négyzethálós füzet
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db dosszié

Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

Történelem

1 db A4-es vonalas füzet,
1 csomag írólap

Angol

2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db szótárfüzet, (tavalyi folytatható),
1 db dosszié
tavalyi tankönyv és munkafüzet

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 hangjegy füzet, (előző évről folytatható)

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

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

Kötelező olvasmányok: (nyáron nem ajánlott):
Louis Sachar: Bradley, az osztály réme
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
+ 1 szabadon választott könyv a nyári ajánlott olvasmányokból
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

6.c
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

2 db A4-es vonalas füzet
1 db A/5-ös vonalas füzet (olvasmányok)
1 csomag írólap
3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A5-ös négyzethálós füzet
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db dosszié

Történelem

1 db A5-ös vonalas füzet,
1 piros és 1 zöld toll

Német

2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db kisalakú szótárfüzet (tavalyi folytatható),

Angol

2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db szótárfüzet, (tavalyi folytatható),
1 db dosszié
tavalyi tankönyv és munkafüzet

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 A5-ös ötvonalas hangjegy füzet, (előző évről folytatható)
1 db A4-es sima füzet (8. osztályig folyamatosan folytatható)
1 db A5-ös vonalas füzet, 1 piros és 1 zöld toll
Német hangolású szoprán furulya
Nemzetiségi néptáncra: testnevelés felszerelés

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

Rajz

1000 Ft szeptemberben

Testnevelés
Egyéb

fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, sportcipő, melegítő,
tisztasági felszerelés hosszú hajba hajgumi,
mozgást zavaró ékszerek használata tiltott
1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet,
kis vonalzó a tolltartóban, A4-es mappa

Kötelező olvasmányok: a következő oldalon találhatók

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
2020/2021 - es tanév

6.c

Kötelező olvasmányok:
 Gárdonyi Géza: Egri csillagok (január-februárra, nem kell olvasónapló,
feladatlap lesz)
 Dávid Ádám: Millennium expressz (második félévre, ugyanúgy, ahogyan az
ajánlott olvasmányoknál található feladatleírásban szerepel).
Egy olvasmány az ajánlott irodalomjegyzékből:
összefoglalót készít a tanuló (felhasználva a taneszközlista végén, az ajánlott olvasmányoknál
található feladatleírást).
Feladat:
legalább 1 szabadon választott könyv elolvasása, olvasónapló készítése
Leadási határidő: szept. 14. (a szabadon választott könyv)
Terjedelem:

min. 4-max. 7 db A/5-ös oldal, min. fél oldal saját véleménnyel
Haladhatsz fejezetek mentén, össze is vonhatsz fejezeteket, de ha akarod,
csinálhatsz könyvajánló jellegű olvasónaplót is. Nem kell minden részletre
kitérni, hanem próbáld meg a fontosabb dolgokat kiemelni és összefüggő
mondatokkal megfogalmazni. (Több könyv, több olvasónapló= több ötös)
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

7.a
2 db A4-es füzet órára
1db A5-ös füzet az olvasmányokhoz
3 db A4-es négyzethálós füzet
1 db A4-es sima füzet
1 db A5-ös négyzethálós füzet
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db A4-es simafüzet (tavalyi folytatható),
1 csomag írólap, színes ceruzák
2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db szótárfüzet, (tavalyi folytatható),
1 db dosszié
tavalyi tankönyv és munkafüzet

Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

Történelem

Angol

Informatika

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

Fizika

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

Biológia

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

Földrajz

1 db A4-es sima füzet,
atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)
1 csomag írólap, színes ceruza

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

1 db A4-es ötvonalas hangjegy füzet, (előző évről folytatható)

Rajz

1000 Ft szeptemberben

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

Testnevelés

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

Egyéb

1 db leckefüzet,

Kötelező olvasmányok: (nyáron nem ajánlott):
Egy szabadon választott könyv a nyári ajánlott olvasmányokból
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.
Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

7.b
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

Történelem

Angol

2 db A4-es vonalas füzet
1 db A5-ös vonalas füzet (olvasmányok)
1 csomag írólap
3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A5-ös négyzethálós füzet, 1 db dosszié
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)
1 piros és 1 zöld toll
2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db szótárfüzet, (tavalyi folytatható),
1 db dosszié
tavalyi tankönyv és munkafüzet

Informatika

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

Fizika

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

Biológia

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

Földrajz

1 db A4-es sima füzet,
atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)
1 csomag írólap, színes ceruza

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

1 db A5-ös ötvonalas hangjegy füzet, (előző évről folytatható)

Rajz

1000 Ft szeptemberben

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

Testnevelés

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

Egyéb

1 db leckefüzet,

Kötelező olvasmányok: a következő oldalon találhatók

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
2020/2021 - es tanév

7.b
Kötelező olvasmányok: (nyáron nem ajánlott):




Daniel Defoe: Robinson Crusoe (ugyanúgy, ahogyan a feladatleírásban
szerepel)
Gimesi Dóra: Az időfutár 1. (közös feldolgozás)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (közös feldolgozás)

Egy olvasmány az ajánlott irodalomjegyzékből:
összefoglalót készít a tanuló (felhasználva a taneszközlista végén, az ajánlott olvasmányoknál található
feladatleírást).
Feladat:

legalább 1 szabadon választott könyv elolvasása, olvasónapló készítése –

Leadási határidő:

szept. 14. (a szabadon választott könyv), október 5. (Robinson)

Terjedelem:

min. 4-max. 7 db A/5-ös oldal, min. fél oldal saját véleménnyel
Haladhatsz fejezetek mentén, össze is vonhatsz fejezeteket, de ha akarod,
csinálhatsz könyvajánló jellegű olvasónaplót is. Nem kell minden részletre
kitérni, hanem próbáld meg a fontosabb dolgokat kiemelni és összefüggő
mondatokkal megfogalmazni. (Több könyv, több olvasónapló= több ötös)
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

7.c
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

Történelem

Angol

Német

2 db A/4-es vonalas füzet
1 db A/5-ös vonalas füzet (olvasmányok)
1 csomag írólap
3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A5-ös négyzethálós füzet, 1 db dosszié
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db A4-es sima füzet (tavalyi folytatható),
1 csomag írólap, színes ceruzák,
2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db szótárfüzet, (tavalyi folytatható),
1 db dosszié
tavalyi tankönyv és munkafüzet
2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db kisalakú szótárfüzet (tavalyi folytatható),

Informatika

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

Fizika

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

Biológia

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

Földrajz

1 db A4-es sima füzet,
atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)
1 csomag írólap, színes ceruza

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

1 db A5-ös ötvonalas hangjegy füzet, (előző évről folytatható)
1 db A4-es sima füzet (8. osztályig folyamatosan folytatható)
Német hangolású szoprán furulya
Grafit ceruza, radír, színes ceruzák (6 szín legalább)

Rajz

1000 Ft szeptemberben

Etika, Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

Testnevelés

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

Egyéb

1 db leckefüzet,

Kötelező olvasmányok: a következő oldalon találhatók
Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
2020/2021 - es tanév

7.c
Kötelező olvasmányok: (nyáron nem ajánlott):




Daniel Defoe: Robinson Crusoe (ugyanúgy, ahogyan a feladatleírásban
szerepel)
Gimesi Dóra: Az időfutár 1. (közös feldolgozás)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (közös feldolgozás)

Egy olvasmány az ajánlott irodalomjegyzékből:
összefoglalót készít a tanuló (felhasználva a taneszközlista végén, az ajánlott olvasmányoknál található
feladatleírást).
Feladat:

legalább 1 szabadon választott könyv elolvasása, olvasónapló készítése –

Leadási határidő:

szept. 14. (a szabadon választott könyv), október 5. (Robinson)

Terjedelem:

min. 4-max. 7 db A/5-ös oldal, min. fél oldal saját véleménnyel
Haladhatsz fejezetek mentén, össze is vonhatsz fejezeteket, de ha akarod,
csinálhatsz könyvajánló jellegű olvasónaplót is. Nem kell minden részletre
kitérni, hanem próbáld meg a fontosabb dolgokat kiemelni és összefüggő
mondatokkal megfogalmazni. (Több könyv, több olvasónapló= több ötös)
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.
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8.a
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

Történelem

Angol

2 db A4-es füzet, 1 db dosszié
A 7.-es füzeteket kérem, hogy őrizzétek meg, és hozzátok
magatokkal év elején!
3 db A4-es négyzethálós füzet
1 db A4-es sima füzet
1 db A5-ös négyzethálós füzet
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)
1 piros és 1 zöld toll
2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db szótárfüzet, (tavalyi folytatható),
1 db dosszié
tavalyi tankönyv és munkafüzet

Informatika

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

Fizika

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

Biológia

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

Földrajz

1 db A4-es sima füzet,
atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)
1 csomag írólap, színes ceruza

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

1 db A4-es ötvonalas hangjegy füzet, (előző évről folytatható)

Rajz

1000 Ft szeptemberben

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

Testnevelés

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

Egyéb

1 db leckefüzet,

Kötelező olvasmányok: a következő oldalon találhatók
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
2020/2021 - es tanév

8.a
Kötelező olvasmányok: (nyáron nem ajánlott):
 Karinthy Frigyes : Tanár úr, kérem
 Szabó Magda : Abigél
 Shakespeare: Rómeó és Júla
Nyárra:
A taneszköz lista alján található ajánlott olvasmányok közül (ne a fentiek közül!), válasszon a tanuló
egy könyvet, és szeptember elején tartson egy 3-4 perces beszámolót a könyvről. Nem kell PPT, de
megfelelő beszédtempóval, folyamatosan kell beszélni a könyvről. A történet mesélése nem haladhatja
meg az 1 percet.
Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.
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8.b
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

Történelem

Angol

Minden 7. osztályban használt füzet folytatható!
3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A5-ös négyzethálós füzet, 1 db dosszié
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db A4-es sima füzet (tavalyi folytatható),
1 csomag írólap, színes ceruzák,
2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db szótárfüzet, (tavalyi folytatható),
1 db dosszié
tavalyi tankönyv és munkafüzet

Informatika

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

Fizika

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

Biológia

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

Földrajz

1 db A4-es sima füzet,
atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)
1 csomag írólap, színes ceruza

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

1 db A4-es ötvonalas hangjegy füzet, (előző évről folytatható)

Rajz

1000 Ft szeptemberben

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

Testnevelés

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

Egyéb

1 db leckefüzet,

Kötelező olvasmányok: a következő oldalon találhatók
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
2020/2021 - es tanév

8.b
Kötelező olvasmányok:
 Karinthy Frigyes: Tanár úr, kérem
(Nem kell olvasónapló, de olvasd el! Határidő: 2020. október 30.)
 Szabó Magda: Abigél (II. félévre)
 Shakespeare: Rómeó és Júlia (II. félév)

Ajánlott olvasmányok:
Legalább 1 szabadon választott könyv elolvasása és rajzos, rövid olvasónapló készítése saját
véleménnyel, értékeléssel. Határidő: 2020. október 1.

Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.
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8.c
Magyar nyelv és
irodalom

Matematika

Történelem

Angol

Minden 7. osztályban használt füzet folytatható!
3 db A4-es négyzethálós füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet 60 lapos (nem spirál)
1 db A5-ös négyzethálós füzet, 1 db dosszié
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő,
Tolltartóba: 1 db 15 cm-es vonalzó, radír színes ceruzák (piros,
kék, zöld)
1 db A4-es sima füzet (tavalyi folytatható),
1 csomag írólap, színes ceruzák,
2 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet,
1 db szótárfüzet, (tavalyi folytatható),
1 db dosszié
tavalyi tankönyv és munkafüzet

Informatika

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

Fizika

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

Biológia

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

Földrajz

1 db A4-es sima füzet,
atlasz (könyvtárból kölcsönözhető)
1 csomag írólap, színes ceruza

Kémia

1 db A4-es négyzethálós füzet

Ének-zene

1 db A5-ös ötvonalas hangjegy füzet, (előző évről folytatható)
1 db A4-es sima füzet (8. osztályig folyamatosan folytatható)
Német hangolású szoprán furulya
Grafit ceruza, radír, színes ceruzák (6 szín legalább)

Rajz

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

Etika
Hit és erkölcstan

1 db A5-ös vonalas füzet (tavalyi folytatható)

Testnevelés

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

Egyéb

1 db leckefüzet,

Kötelező olvasmányok: a következő oldalon találhatók
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
2020/2021 - es tanév

8.c
Kötelező olvasmányok:
 Karinthy Frigyes: Tanár úr, kérem
(Nem kell olvasónapló, de olvasd el! Határidő: 2020. október 30.)
 Szabó Magda: Abigél (II. félévre)
 Shakespeare: Rómeó és Júlia (II. félév)

Ajánlott olvasmányok:
Legalább 1 szabadon választott könyv elolvasása és rajzos, rövid olvasónapló készítése saját
véleménnyel, értékeléssel. Határidő: 2020. október 1.

Ajánlott olvasmánylista a taneszközlista végén található.
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AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA, FELSŐ TAGOZAT
Kedves Diákok!
Az itt található ajánlott olvasmánylistából szabadon válogathattok, amikor magyartanáraitok ajánlott
olvasmányt ad 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.

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK
LISTÁJA

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:
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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
Dávid Ádám:
Millenniumi expressz

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
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