Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

2.a
Magyar nyelv és irodalom

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

Matematika

2 db A5-ös margós, négyzethálós füzet

Környezet

a tavalyi füzet folytatható

Ének

a tavalyi füzet folytatható

Rajz és technika

kenőfejes ragasztó
20 db A/4-es félfamentes rajzlap
1 cs. hatszínű tempera

Angol

1 db A5-ös vonalas füzet (16-32)
1 db papírdosszié (fénymásolatoknak)

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

Taneszközlista

Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

2.b
Magyar nyelv és irodalom

6 db vonalas, margós füzet (16-32)

Matematika

2 db A5-ös margós, négyzethálós füzet

Környezet

A tanítónál vannak a tavalyi füzetek, azok jók.

Ének

a tavalyi füzet folytatható

Rajz és technika
Angol

30 db A4-es műszaki rajzlap (lehetőleg vastagabbat)
1 csomag 20x20-as origami lap
1 db A5-ös vonalas füzet (16-32)
1 db papírdosszié (fénymásolatoknak)

Német

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

Etika

nem kérünk semmit

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, tartályos 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

Taneszközlista

Taneszközlista
2020/2021 - es tanév

2.c
Magyar nyelv és irodalom

4 db A5-ös vonalas, margós füzet (16-32)

Matematika

2 db A5-ös margós, négyzethálós füzet

Környezet

1 db A5-ös vonalas 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

2 db A5-ös vonalas füzet (16-32) (az egyik füzet lesz a
szótárfüzet, külön nem kell venni!!!)

Etika

1 db A5-ös vonalas füzet (16-32)

Testnevelés

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

Néptánc/Nemzetiségi tánc

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 ceruza,
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

Taneszközlista
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3.a
Magyar nyelv és irodalom

4 db A5-ös vonalas MARGÓS füzet (12-32)
1 db mappa

Matematika

1 db A5-ös négyzethálós füzet

Környezetismeret

1db A5-ös vonalas, MARGÓS füzet

Ének-zene

Rajz és technika

Angol

Testnevelés és sport
Néptánc/Nemzetiségi tánc

1 db A5-ös hangjegyfüzet (36-16)
a tavalyi füzetet folytatjuk
30 db A4-as famentes rajzlap (fehér),
2 csomag írólap,
1 db nagyméretű stiftragasztó (35-40 grammos),
1 csomag 20x20-as origami lapok (Herlitz),
12 darabos filctoll,
12 darabos zsírkréta,
1db mappa,
10 db-os hurkapálca,
1 csomag fénymásolópapír
1 db szótárfüzet,
2 db A5-ös vonalas füzet (12-32)
1 db papírdosszié (fénymásolatoknak)
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,
1 kék toll (Kérjük, tölthető toll NE legyen!),
1 db 15 cm-es vonalzó, hegyező, radír

Egyéb

1 db nyomdai „leckefüzet”,

1 db vonalas üzenőfüzet

Kérjük, mindenre írják rá a gyermek nevét, hogy visszatalálhasson a gazdájához!
Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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3.b
Ajánlott olvasmány : Fekete István : Vuk
Magyar nyelv és irodalom

3 db vonalas füzet (12-32) A lapok mindkét oldalán legyen margó!
1 db papírdosszié (fénymásolatoknak)

Matematika

1 db A5-ös négyzethálós füzet
A lapok mindkét oldalán legyen margó!

Környezetismeret

1 db nagyalakú sima füzet, a lapok mindkét oldalán
legyen margó!

Ének-zene

Folytatható a tavalyi füzet
12 színű tempera,

Rajz és technika

Angol

Testnevelés és sport
Néptánc/Nemzetiségi tánc

12 színű festék,
2 db. nagy stiftes ragasztó,
a további szükséges dolgokat közösen megvesszük
1 db szótár füzet
2 db A5-ös vonalas füzet
1 db papírdosszié (fénymásolatoknak)
tornazsák, tornacipő, sötét nadrág, fehér póló,
fehér zokni, melegítő,
hosszú hajú lányoknak hajgumi

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 db zöld, 2 db kék, 2 db piros toll
1 db 15 cm-es vonalzó,
hegyező, radír
1 db, kisebb stiftes ragasztó

Egyéb

1 db leckefüzet,
1 db üzenő füzet,

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

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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Taneszközlista
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3.c

Magyar nyelv és irodalom

4 db A5-ös vonalas, MARGÓS füzet (12-32)
1 db mappa

Matematika

1 db A5-ös négyzethálós füzet

Környezetismeret

1 db A5-ös vonalas, MARGÓS füzet

Ének-zene

1 db A5-ös hangjegyfüzet (36-16), a tavalyi is jó,

Rajz és technika

20 db A4-as famentes rajzlap (fehér)
1 db nagyméretű stiftragasztó (35-40 grammos)
1 csomag 20x20-as origami lapok (Herlitz)
12 darabos tempera

Német

1 db A5-ös szótárfüzet
1 db A5-ös vonalas füzet
1 db 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,
1 kék toll (Kérjük tölthető toll NE legyen!)
1 db 15 cm-es vonalzó,
hegyező,
radír

Egyéb

1 db nyomdai leckefüzet,
1 db vonalas üzenőfüzet,

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

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

Taneszközlista
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4.a
Magyar nyelv és irodalom

6 db A5-ös vonalas MARGÓS füzet (21-32)

Matematika

2 db A5-ös négyzethálós füzet

Környezetismeret

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

Ének-zene

1 db A5-ös kottafüzet (tavalyi füzetet folytatjuk)
(furulya)

Rajz és technika

Angol
Testnevelés és sport
Néptánc/Nemzetiségi tánc

Úszás

A szükséges dolgokat osztálypénzből megvesszük.
1 db Dosszié
2 db A5-ös vonalas füzet (21-32),
1 db szótárfüzet (tavalyi folytatható)
1 db papírdosszié (fénymásolatoknak)
tornazsák, tornacipő, fekete tornanadrág, fehér póló,
fehér zokni (min.2-2 darab), melegítő alsó és felső,
hosszú hajú lányoknak hajgumi (óra, lánc nem viselhető)
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

2 db kék golyóstoll,
színes ceruzák,
4 db HB-s Faber Castell grafitceruza,
1 db kicsi vonalzó,
radír, hegyező,

Egyéb

1 db A5-ös vonalas füzet - üzenőnek,
1 db nyomdai Leckefüzet,

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

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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Taneszközlista
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4.b
Magyar nyelv és irodalom

6 db vonalas füzet (21-32)

Matematika

3 db A5-ös négyzethálós füzet (margós!)
lefűzhető dosszié

Környezetismeret

1 db A4-es sima füzet
laminált sorvezető

Ének-zene

1 db A5-ös hangjegy füzet (tavalyi folytatható)

Rajz és technika

Közösen (osztálypénzből) megvesszük

Angol
Testnevelés és sport
Néptánc/Nemzetiségi tánc

Tolltartóba

Egyéb

2 db vonalas füzet (21-32),
1 db szótár füzet (tavalyi folytatható),
1 db papírdosszié (fénymásolatoknak)
tornazsák, tornacipő, sötét nadrág, fehér póló,
fehér zokni, melegítő (!!!),
hosszú hajú lányoknak hajgumi (óra, ékszer nem viselhető)
12 db-os színes ceruza (jó minőségű, vékony)
3 db HB-s grafit (nem rotring!)
1 db kicsi vonalzó
radír, hegyező
2 db kék golyóstoll (nem radírozható)
1 db üzenő füzet,
1 db leckefüzet,
1 db gumis mappa,
1 csomag fénymásolópapír (100 db)

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

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
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4.c

Magyar nyelv és irodalom

6 db vonalas füzet (21-32)

Matematika

3 db A5-ös négyzethálós füzet (margós)
kétoldalú tükör (akinek már nincs meg)

Környezetismeret

füzet (tavalyi folytatható

Ének-zene

1 db A5-ös hangjegy füzet (tavalyi folytatható)

Rajz és technika

Közösen (osztálypénzből) megvesszük

Tolltartóba

2 db kék golyóstoll
12 db-os színes ceruza (jó minőségű, vékony)
3 db HB-s grafitceruza
1 db kicsi vonalzó
radír, hegyező

Német nemzetiségi
és
Angol

4 db vonalas füzet (21-32),
2 db szótár füzet (tavalyi folytatható),
1 db papírdosszié (fénymásolatoknak)

Testnevelés és sport

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

Néptánc/Nemzetiségi tánc
Egyéb

1 db üzenő füzet,
1 db leckefüzet,

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

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Taneszközlista

