5. osztály taneszközei













matematika: A4-es méretű négyzetrácsos füzet - 2db
magyar: 32-31-es A/4 vonalas füzet 6 db
történelem: A4-es méretű vonalas 1 db, A/5 –ös vonalas füzet 1db
etika: A5-ös méretű, vonalas füzet – 1 db
informatika: A5-ös méretű, négyzetrácsos füzet – 1 db (lehet a tavalyi is)
ének: 5 vonalas ének füzet (mindegy, hogy kis- vagy nagyméretű)
idegen nyelv: a tavalyit folytassák
testnevelés: fehér póló, sötétkék vagy fekete nadrág (lehet rövid, lehet hosszú is,
lányoknak akár legging is lehet, melegítő felső, sport- vagy tornacipő (de ne fekete
talpú, mert az nyomot hagy a padlón)
természetismeret: A/5 –ös vonalas 2db
osztályfőnöki: bármilyen füzet jó
leckefüzet: célszerű
angol: 1 db 80 lapos vonalas, 1 db A/5 vonalas füzet

6. osztály taneszközei












matematika: A4-es méretű négyzetrácsos füzet - 2db
magyar: 81-32-es vonalas füzet 3 db
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történelem: A4-es méretű vonalas 1 db, A/5 – ös vonalas füzet 1db
etika: A5-ös méretű, vonalas füzet – 1 db
ének: 5 vonalas ének füzet (mindegy, hogy kis- vagy nagyméretű)
idegen nyelv: a tavalyit folytassák
testnevelés: fehér póló, sötétkék vagy fekete nadrág (lehet rövid, lehet hosszú is,
lányoknak akár legging is lehet, melegítő felső, sport- vagy tornacipő (de ne fekete
talpú, mert az nyomot hagy a padlón)
természetismeret: A/5 – ös vonalas 2db
osztályfőnöki: bármilyen füzet jó
leckefüzet: célszerű

7. osztály taneszközei














matematika: A4-es méretű spirál négyzetrácsos füzet 1 db
magyar: A4-es méretű vonalas füzet 3 db
történelem: A4-es méretű vonalas füzet 1 db
fizika: A4-es méretű négyzetrácsos 1db
kémia: A4-es méretű, négyzetrácsos 1 db
földrajz: A5-ös méretű, vonalas füzet – 2 db
biológia: A5-ös méretű, vonalas füzet – 2 db
etika: A5-ös méretű, vonalas füzet – 1 db
ének: 5 vonalas ének füzet (mindegy, hogy kis- vagy nagyméretű)
idegen nyelv: a tavalyit folytassák
testnevelés: fehér póló, sötétkék vagy fekete nadrág (lehet rövid, lehet hosszú is,
lányoknak akár legging is lehet, melegítő felső, sport- vagy tornacipő (de ne fekete
talpú, mert az nyomot hagy a padlón)
osztályfőnöki: bármilyen füzet jó, de legyen, mert sokszor üzenek benne haza
leckefüzet: célszerű

8. osztály taneszközei
















matematika: A4-es méretű négyzetrácsos füzet (lehet spirál is, de nem muszáj)-2db,
vonalzók, körző, szögmérő (sima füzet nem kell)
magyar: a tavalyi füzeteket folytassák
történelem: a tavalyi (A4-es méretű) füzetet folytassák
fizika: a tavalyi (A5-ös méretű) füzetet folytassák (jó a vonalas, négyzetrácsos, sima
is)
kémia: A4-es méretű, a tavalyit lehet folytatni
földrajz: A5-ös méretű, vonalas füzet – 2 db
biológia: A5-ös méretű, vonalas füzet – 2 db
informatika: A5-ös méretű, négyzetrácsos füzet, a tavalyit lehet folytatni
etika: A5-ös méretű, vonalas füzet – 1 db
ének: 5 vonalas ének füzet (mindegy, hogy kis- vagy nagyméretű)
idegen nyelv: a tavalyit folytassák
testnevelés: fehér póló, sötétkék vagy fekete nadrág (lehet rövid, lehet hosszú is,
lányoknak akár legging is lehet, melegítő felső, sport- vagy tornacipő (de ne fekete
talpú, mert az nyomot hagy a padlón)
osztályfőnöki: bármilyen füzet jó, de legyen, mert sokszor üzenek benne haza
leckefüzet: célszerű
írószerek: kék, piros, zöld toll, ceruza, radír

A tankönyveket az első napon kapják meg a gyerekek. Minden gyerek új, saját, ingyenes
könyvet kap, kérem, a könyveket és a füzeteket is kössék be! Az Erdélybe kirándulók szülei is
átvehetik pénteken délelőtt a könyveket az osztályfőnöktől. Ha ez nem megoldható, akkor
megkapják az első napon, amikor iskolába jönnek.

