Taneszközlista
2.a
2017/2018 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
1 db kétoldalú zsebtükör (keret nélkül)

Környezet

a tavalyi füzet folytatható

Ének

A5-ös hangjegyfüzet

Rajz és technika

40 db famentes rajzlap
1 csomag négyzet alakú origamilapok
1 db Stabilo fekete tűfilc
1 db 35-40 g-os jó minőségű stiftragasztó

Angol

1 db szótárfüzet, 1 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

Korcsolya

vastag zokni, overallnadrág, sapka (sisak alá), vastag kesztyű

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,
2 db A4-es gumis mappa, 1 csomag kismatrica

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

Taneszközlista
2.b
2017/2018 tanév
Magyar nyelv és irodalom

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

Matematika

2 db A5-ös margós, négyzethálós füzet
1 db kétoldalú zsebtükör (keret nélkül)

Környezet

a tavalyi füzet folytatható

Ének

az elsős füzet folytatható

Rajz és technika

40 db famentes rajzlap
1 csomag négyzet alakú origamilapok
1 db Stabilo fekete tűfilc
1 db 35-40 g-os jó minőségű stiftragasztó
20 db félfamentes rajzlap

Angol

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

Etika

1 db másodikos vonalozású olvasónapló (egyik oldala vonalas, a másik
sima)

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

Korcsolya

vastag zokni, overallnadrág, sapka (sisak alá), vastag kesztyű

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,
1 db vásárlókártya/bankkártya

Egyéb

1 db nyomdai „leckefüzet”, 1 db vonalas füzet (16-32) üzenőnek,
2 db A4-es gumis mappa, 1 csomag kismatrica

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

Taneszközlista
2.c
2017/2018 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
1 db kétoldalú zsebtükör (keret nélkül)

Környezet

1 db A5-ös vonalas füzet (16-32)

Ének

az elsős füzet folytatható

Rajz és technika

40 db famentes rajzlap
1 csomag négyzet alakú origamilapok
1 db Stabilo fekete tűfilc
1 db 35-40 g-os jó minőségű stiftragasztó

Német

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

Etika

az elsős füzet folytatható

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

Korcsolya

vastag zokni, overallnadrág, sapka (sisak alá), vastag kesztyű

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,
2 db A4-es gumis mappa, 1 csomag kismatrica

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

Taneszközlista
3.a
2017/2018-es tanév
Ajánlott olvasmány: Fekete István: Vuk
Magyar nyelv és irodalom

6 db A5-ös vonalas füzet (12-32sz.)

Matematika

3 db A5-ös négyzethálós füzet

Környezetismeret

1 db A4-es sima füzet

Ének-zene

1 db A5-ös hangjegyfüzet (36-16)

Rajz és technika

20 db A4-es félfamentes rajzlap,
2 db nagyméretű stiftragasztó,
12 színű olajpasztell,
2 csomag írólap,
12 db-os filctoll,
20 db hurkapálca,
1 csomag négyzet alakú-, 1 csomag téglalap alakú origami lapok

Angol

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

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

Korcsolya

vastag zokni, overallnadrág, sapka (sisak alá), vastag kesztyű

Tolltartóba

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

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenő füzet, 3 db lefűzhető mappa: piros, sárga, zöld

Taneszközlista
3.b
2017/2018-as tanév
Ajánlott olvasmány: Fekete István: Vuk
Bihari Viktória: A sirály a király?
Tersánszky J. Jenő: Misi mókus kalandjai
Magyar nyelv és irodalom

4 db vonalas füzet (12-32)

Matematika

4 db A5-ös négyzethálós füzet

Környezetismeret

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

Ének-zene

1 db A5-ös hangjegyfüzet (36-16)

Rajz és technika

30 db A4-es félfamentes rajzlap
jó minőségű tempera
2 db nagyméretű stiftragasztó
2 csomag 20x20-as origami lapok

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

Korcsolya

vastag zokni, overallnadrág, sapka (sisak alá), vastag kesztyű

Tolltartóba

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

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet, 3 db lefűzhető mappa piros, sárga, zöld

Taneszközlista
3. c
2017/2018-as tanév
Ajánlott olvasmány: Fekete István: Vuk
Bihari Viktória: A sirály a király?
Tersánszky J. Jenő: Misi mókus kalandjai
Magyar nyelv és irodalom

4 db vonalas füzet (12-32)

Matematika

3 db A5-ös négyzethálós füzet

Környezetismeret

1 db A4-es sima füzet

Ének-zene

1 db A5-ös hangjegyfüzet (36-16)

Rajz és technika

30 db A4-as műszaki rajzlap
2 db nagyméretű stiftragasztó
12 színű olajpasztell
2 csomag írólap
12 db-os filctoll
20 db hurkapálca
origami lapok (1 csomag négyzet, 1 csomag téglalap alakú)

Német

1 db A5-ös szótárfüzet
1 db A4-es vonalas füzet

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 ceruza, 2-2 zöld, kék, piros toll
1 db 15 cm-es vonalzó, hegyező , radír

Egyéb

1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet, 3 db lefűzhető mappa piros, sárga, zöld

Taneszközlista
4. a
2017/2018-as tanév
Ajánlott olvasmány: Fekete István: Tüskevár
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Berg Judit: Rumini
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Magyar nyelv és irodalom

7 db vonalas füzet (21-32)
1 db leckefüzet

Matematika

ceruzák: piros, kék, zöld
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 famentes rajzlap
10 db A3-as famentes rajzlap
1 db stift ragasztó radír, hegyező
1 olló
1 csomag színes tónus papír

Angol

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

Taneszközlista
4. b
2017/2018-as tanév
Ajánlott olvasmány: Fekete István: Tüskevár
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Berg Judit: Rumini
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Magyar nyelv és irodalom

7 db vonalas füzet (21-32)
1 db leckefüzet

Matematika

ceruzák: piros, kék, zöld
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 famentes rajzlap
10 db A3-as famentes rajzlap
1 db stift ragasztó radír, hegyező
1 olló
1 csomag színes tónus papír

Angol

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

Taneszközlista
4. c
2017/2018-as tanév
Ajánlott olvasmány: Fekete István: Tüskevár
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Berg Judit: Rumini
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Magyar nyelv és irodalom

7 db vonalas füzet (21-32)
1 db leckefüzet

Matematika

ceruzák: piros, kék, zöld
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 famentes rajzlap
10 db A3-as famentes rajzlap
1 db stift ragasztó radír, hegyező
1 olló
1 csomag színes tónus papír

Német és Angol

2-2 db vonalas füzet (21-32),
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

Taneszközlista
5. a
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmányok (nyáron nem ajánlott)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc: Rab ember fiai
Erich Kästner: A repülő osztály
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák
Ajánlott olvasmányok (nyári olvasmányok közül egy kiválasztása, kétoldalas olvasónapló írása rajzzal
+személyes véleménnyel):
Erich Kästner: Emil és a detektívek, Május 35.
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr, Pintyőke cirkusz, világszám!
Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában, Segítség, ember!
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Magyar nyelv és irodalom

3 db A4-es vonalas füzet

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza, radír

Történelem

1 db A5-ös vonalas füzet
1 db A4-es sima füzet ( nem spirál), színes ceruza, 1 csomag írólap,

Angol

1db A4-es vonalas füzet, 1 db szótárfüzet,(tavalyi folytatható), 1 db dosszié

Informatika

1 db A5-ös négyzethálós füzet

Természetismeret

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

Ének-zene

1 db A4-es hangjegy 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

Taneszközlista
5. b
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmányok (nyáron nem ajánlott)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc: Rab ember fiai
Erich Kästner: A repülő osztály
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák
Ajánlott olvasmányok (nyári olvasmányok közül egy kiválasztása, kétoldalas olvasónapló írása rajzzal
+személyes véleménnyel):
Erich Kästner: Emil és a detektívek, Május 35.
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr, Pintyőke cirkusz, világszám!
Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában, Segítség, ember!
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Magyar nyelv és irodalom

3 db A5-ös vonalas füzet,
2 db A4-es vonalas füzet

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza, radír

Történelem

1 db A4-es sima füzet ( nem spirál), színes ceruza, 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

Természetismeret

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

Ének-zene

1 db A5-ös hangjegy füzet, furulya,
1 db A4-es sima füzet

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

Taneszközlista
5. c
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmányok (nyáron nem ajánlott)
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc: Rab ember fiai
Erich Kästner: A repülő osztály
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák
Ajánlott olvasmányok (nyári olvasmányok közül egy kiválasztása, kétoldalas olvasónapló írása rajzzal
+személyes véleménnyel):
Erich Kästner: Emil és a detektívek, Május 35.
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr, Pintyőke cirkusz, világszám!
Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában, Segítség, ember!
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Magyar nyelv és irodalom

3 db A5-ös vonalas füzet,
2db A4-es vonalas füzet

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza, radír

Történelem

1 db A5-ös vonalas füzet
1 db A4-es sima füzet ( nem spirál), színes ceruza készlet, 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

Természetismeret

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

Ének-zene

1 db A4-es hangjegy füzet, furulya
1 db A4-es sima füzet

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

Taneszközlista
6.a
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Louis Sachar: Bradley az osztály réme
Ajánlott olvasmányok: Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Nyulász Péter: Helka (Ciprián, Kamor)
Tasnádi István: A kőmajmok háza
Nógrádi Gábor: Petepite , Az anyu én vagyok
Gerard Durrell: Családom és egyéb állatfajták
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
Magyar nyelv és irodalom

4 db A5-ös vonalas füzet

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza,
radír

Történelem

1 db A5-ös vonalas füzet, 1 csomag írólap

Angol nyelv

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

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet

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 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

Egyéb

1 db üzenőfüzet, 1 db leckefüzet

Taneszközlista
6.b
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Louis Sachar: Bradley az osztály réme
Ajánlott olvasmányok: Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Nyulász Péter: Helka (Ciprián, Kamor)
Tasnádi István: A kőmajmok háza
Nógrádi Gábor: Petepite , Az anyu én vagyok
Gerard Durrell: Családom és egyéb állatfajták
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
Magyar nyelv és irodalom

4 db A5-ös vonalas füzet

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza,
radír

Történelem

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

Angol nyelv

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

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet

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 A5-ös hangjegy füzet, furulya
1 db A4-es sima 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 üzenőfüzet, 1 db leckefüzet

Taneszközlista
6.c
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Louis Sachar: Bradley az osztály réme
Ajánlott olvasmányok: Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Nyulász Péter: Helka (Ciprián, Kamor)
Tasnádi István: A kőmajmok háza
Nógrádi Gábor: Petepite , Az anyu én vagyok
Gerard Durrell: Családom és egyéb állatfajták
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
Magyar nyelv és irodalom

2 db A5-ös vonalas füzet (a tavalyi folytatható)

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza,
radír

Történelem

1 db A5-ös vonalas füzet, 1 csomag írólap

Angol

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

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet

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 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

Egyéb

1 db üzenőfüzet, 1 db leckefüzet

Taneszközlista
6.d
2017/2018-as tanév

Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Louis Sachar: Bradley az osztály réme
Ajánlott olvasmányok: Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Nyulász Péter: Helka (Ciprián, Kamor)
Tasnádi István: A kőmajmok háza
Nógrádi Gábor: Petepite , Az anyu én vagyok
Gerard Durrell: Családom és egyéb állatfajták
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
Magyar nyelv és irodalom

2 db A5-ös vonalas füzet (a tavalyi folytatható)

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza,
radír

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

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 üzenőfüzet, 1 db leckefüzet

Taneszközlista
7.a
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmányok:

Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Ajánlott olvasmányok: Michael Ende: 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
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány, Vesztegzár a Grand Hotelben,
A láthatatlan légió, A három testőr Afrikában
Charles Dickens: Twist Oliver
Magyar nyelv és irodalom

2 db A4-es vonalas füzet (a tavalyi folytatható)

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza

Történelem

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

Angol

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

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet, vonalzó

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 üzenőfüzet, 1 db leckefüzet

Taneszközlista
7.b
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmányok:

Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Ajánlott olvasmányok:Michael Ende: 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
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány, Vesztegzár a Grand Hotelben,
A láthatatlan légió, A három testőr Afrikában
Charles Dickens: Twist Oliver
Magyar nyelv és irodalom

2 db A4-es vonalas füzet (a tavalyi folytatható)

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza

Történelem

1 db A5-es vonalas füzet

Angol

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

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet, vonalzó

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 üzenőfüzet, 1 db leckefüzet

Taneszközlista
7.c
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmányok:

Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Ajánlott olvasmányok: Michael Ende: 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
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány, Vesztegzár a Grand Hotelben,
A láthatatlan légió, A három testőr Afrikában
Charles Dickens: Twist Oliver
Magyar nyelv és irodalom

2 db A4-es vonalas füzet (a tavalyi folytatható), 2 db A5-ös vonalas füzet

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza

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

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet, vonalzó

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 üzenőfüzet, 1 db leckefüzet

Taneszközlista
8.a
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmány: Szabó Magda: Abigél
William Golding: A Legyek Ura
Ajánlott olvasmány: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
George Orwell: Állatfarm
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Shakespeare: Rómeó és Júlia
Jostein Gaarder: A narancsos lány
J.D.Salinger: Zabhegyező
Lois Lowry: Az emlékek őre

Magyar nyelv és irodalom

2 db A4-es vonalas füzet (a tavalyi folytatható)

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza

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

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet, vonalzó

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 üzenőfüzet, 1 db leckefüzet

Taneszközlista
8.b
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmány: nyárra: Rejtő Jenő, Jack London 1-1 szabadon választott regénye
évközben: Szabó Magda: Abigél
Louis Lowry: Az emlékek őre
Ajánlott olvasmány: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
George Orwell: Állatfarm
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Shakespeare: Rómeó és Júlia
Jostein Gaarder: A narancsos lány
J.D.Salinger: Zabhegyező
Magyar nyelv és irodalom

2 db A4-es vonalas füzet (a tavalyi folytatható)

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza

Történelem

1 db A4-es sima füzet, 1 csomag írólap

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

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet, vonalzó

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 üzenőfüzet, 1 db leckefüzet

Taneszközlista
8.c
2017/2018-as tanév
Kötelező olvasmány: nyárra: Rejtő Jenő, Jack London 1-1 szabadon választott regénye
évközben: Szabó Magda: Abigél
Louis Lowry: Az emlékek őre
Shakespeare: Rómeó és Júlia
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Ajánlott olvasmány: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
George Orwell: Állatfarm
Jostein Gaarder: A narancsos lány
J.D.Salinger: Zabhegyező
Magyar nyelv és irodalom

3 db A5-ös vonalas füzet. 1 csomag írólap

Matematika

3 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db A4-es sima füzet (nem spirál)
jó minőségű körző, vonalzó (2 db derékszögű), szögmérő, színes ceruza

Történelem

1 db A4-es sima füzet, 1 csomag írólap

Német és Angol

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

Informatika

1 db A5 négyzethálós füzet

Fizika

1 db A4-es négyzethálós füzet, vonalzó

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 üzenőfüzet, 1 db leckefüzet

