5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Kedves Szülők! Kérjük, ne spirálfüzeteket vásároljanak!
5 db kis vonalas
kötelező olvasmány: Pál utcai
fiúk - nem kötelező nyáron
elolvasni

5 db kis vonalas
kötelező olvasmány: Egri
csillagok - nem kötelező nyáron
elolvasni

2 db felsős fűzött vonalas füzet
(A/4) margóval,
1 db A/5-ös vonalas füzet
1 csomag írólap

2 db felsős fűzött vonalas füzet
(A/4) margóval,
1 db A/5-ös vonalas füzet
1 csomag írólap

Kötelező olvasmányok:
-Jókai Mór: A kőszívű ember
fiai vagy Az arany ember (első
félév)

Kötelező olvasmányok:
-Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig (első félév)

-Mikszáth Kálmán: Szent Péter
esernyője (második félév)

magyar

(nem kötelező, de érdemes
nyáron elolvasni)

-William Shakespeare: Romeo és
Júlia (második félév)
(nem kötelező, de érdemes
nyáron elolvasni)

Ajánlott olvasmányok:
-Jules Verne: Kétévi vakáció
-Tasnádi István: Időfutár 1.
-Robert Louis Stevenson:
A kincses sziget
-Gerard Durell: Családom és
egyéb állatfajták
-Charlotte Brontë: Jane Eyre

Ajánlott olvasmányok:
-Tamási Áron : Ábel a
rengetegben
- Szabó Magda: Abigél
-Kertész Imre: Sorstalanság
-J.R.R. Tolkien: A Gyűrűk Ura
-Jules Verne: Nemo kapitány
-Karinthy Frigyes: Tanár úr
kérem
-George Orwell: Állatfarm

(a fentiekből egy szabadon
választott műhöz ajánló
készíthető már nyáron is)

(a fentiekből egy szabadon
választott műhöz ajánló
készíthető már nyáron is)

5. osztály
3 db nagy alakú négyzetrácsos
füzet, körző, szögmérő, 1
derékszögű- 1 egyenes vonalzó
(kis méretű, átlátszó vonalzók)

matematika

történelem

angol

német
fizika
természetismeret
biológia

5.a ezen kívül +1db nagy alakú
négyzetrácsos füzet
5.b,c ezen kívül 1db kis alakú
négyzetrácsos füzet
5.d ezeken kívül - 1 db nagy
sima füzet

6. osztály
4 db nagy alakú négyzetrácsos
füzet, körző, szögmérő, 1
derékszögű-, 1 egyenes vonalzó
(kis méretű, átlátszó vonalzók)
számológép (egyszerű,
gyökvonás legyen rajta)

7. osztály
4 db nagy alakú négyzetrácsos
füzet, körző, szögmérő, 1
derékszögű-, 1 egyenes vonalzó
(kis méretű, átlátszó vonalzók)
számológép (egyszerű,
gyökvonás legyen rajta)

6.a ezeken kívül - 1 db nagy
sima füzet
6.b ezeken kívül 1 db kis
négyzetrácsos füzet

8. osztály
4 db nagy alakú négyzetrácsos
füzet, körző, szögmérő, 1
derékszögű-, 1 egyenes vonalzó
(kis méretű, átlátszó vonalzók)
számológép (egyszerű,
gyökvonás legyen rajta)
8.a ezeken kívül - 1 db kis
négyzetrácsos füzet

1db kicsi vagy nagy vonalas

1db kicsi vagy nagy vonalas

1db kicsi vagy nagy vonalas

1db kicsi vagy nagy vonalas

1 db vonalas füzet, 1 db vonalas
szótárfüzet (nem kell feltétlenül
a drága szótárfüzet)- lehet
folytatni az előző évit is

1 db vonalas füzet, 1 db vonalas
szótárfüzet (nem kell feltétlenül
a drága szótárfüzet - lehet
folytatni az előző évit is

1 db vonalas füzet, 1 db vonalas
szótárfüzet (nem kell feltétlenül
a drága szótárfüzet - lehet
folytatni az előző évit is

1 db vonalas füzet, 1 db vonalas
szótárfüzet (nem kell feltétlenül a
drága szótárfüzet- lehet folytatni
az előző évit is

1 nagy alakú vonalas dupla
vastag!, 1 db szótárfüzet- lehet
folytatni az előző évit

1 nagy alakú vonalas dupla
vastag!, 1 db szótárfüzet- lehet
folytatni az előző évit

1 db kis négyzetrácsos füzet

1 db kis négyzetrácsos füzet

-

-

1 (bármilyen) kis alakú füzet

1 (bármilyen) kis alakú füzet

1 nagy alakú vonalas dupla
1 nagy alakú vonalas dupla
vastag!, 1 db szótárfüzet- lehet vastag!, 1 db szótárfüzet- lehet
folytatni az előző évit
folytatni az előző évit
-

-

1db kis sima vagy vonalas füzet 1db kis sima vagy vonalas füzet
-

-

5. osztály

6. osztály

-

-

kémia
földrajz
ének

rajz

technika

-

-

7. osztály
2 db kis négyzetrácsos füzet

8. osztály
2 db kis négyzetrácsos füzet

1db kis sima vagy vonalas füzet 1db kis sima vagy vonalas füzet
8.b

1 db kottafüzet

1 db kottafüzet

1 db kottafüzet

1 db kottafüzet

50 db A/4, 20 db A/3 rajzlap,
1db kisméretű sima füzet,
ragasztó - technokol, 12 színű
vízfesték, 1 csomag 6 színű
tempera(sünös)+ 1 tubus fehér
tempera, 3 db fekete vékony
hegyű filc, 1db filc készlet, 1db
12-s színes ceruza készlet, olló,
grafit ceruza 2B, 4B, 6B, ecset
készlet, törlőrongy, radír,
hegyező, vonalzó

50 db A/4, 20 db A/3 rajzlap,
1db kisméretű sima füzet,
ragasztó - technokol, 12 színű
vízfesték, 1 csomag 6 színű
tempera(sünös)+ 1 tubus fehér
tempera, 3 db fekete vékony
hegyű filc, 1db filc készlet, 1db
12-s színes ceruza készlet, olló,
grafit ceruza 2B, 4B, 6B, ecset
készlet, törlőrongy, radír,
hegyező, vonalzó

50 db A/4, 20 db A/3 rajzlap,
1db kisméretű sima füzet,
ragasztó - technokol, 12 színű
vízfesték, 1 csomag 6 színű
tempera(sünös)+ 1 tubus fehér
tempera, 3 db fekete vékony
hegyű filc, 1db filc készlet, 1db
12-s színes ceruza készlet, olló,
grafit ceruza 2B, 4B, 6B, ecset
készlet, törlőrongy, radír,
hegyező, vonalzó

50 db A/4, 20 db A/3 rajzlap,
1db kisméretű sima füzet,
ragasztó - technokol, 12 színű
vízfesték, 1 csomag 6 színű
tempera(sünös)+ 1 tubus fehér
tempera, 3 db fekete vékony
hegyű filc, 1db filc készlet, 1db
12-s színes ceruza készlet, olló,
grafit ceruza 2B, 4B, 6B, ecset
készlet, törlőrongy, radír,
hegyező, vonalzó

1db kisméretű simafüzet,
30 db A/4 –es famentes rajzlap,
5db A/3 famentes rajzlap,
1 csomag A/4-es színespapír
2 db kétoldalas színes karton,
ragasztó – stift és technokol is,
1 csomag 6-os tempera
1db 12-es színes ceruza készlet,
1db 12-es filctoll készlet,
olló, grafit ceruza, ecsetek,
vonalzó

1db kisméretű simafüzet,
30 db A/4 –es famentes rajzlap,
5db A/3 famentes rajzlap,
1 csomag A/4-es színespapír
2 db kétoldalas színes karton,
ragasztó – stift és technokol is,
1 csomag 6-os tempera
1db 12-es színes ceruza készlet,
1db 12-es filctoll készlet,
olló, grafit ceruza, ecsetek,
vonalzó

1db kisméretű simafüzet,
30 db A/4 –es famentes rajzlap,
5db A/3 famentes rajzlap,
1 csomag A/4-es színespapír
2 db kétoldalas színes karton,
ragasztó – stift és technokol is,
1 csomag 6-os tempera
1db 12-es színes ceruza készlet,
1db 12-es filctoll készlet,
olló, grafit ceruza, ecsetek,
vonalzó

1db kisméretű simafüzet,
30 db A/4 –es famentes rajzlap,
5db A/3 famentes rajzlap,
1 csomag A/4-es színespapír
2 db kétoldalas színes karton,
ragasztó – stift és technokol is,
1 csomag 6-os tempera
1db 12-es színes ceruza készlet,
1db 12-es filctoll készlet,
olló, grafit ceruza, ecsetek,
vonalzó

5. osztály
tesi
erkölcstan
informatika
honismeret
osztályfőnöki

fehér póló, sötét nadrág, váltó
zokni, kis törölköző, tilos!
fekete talpú sportcipő

6. osztály

fehér póló, sötét nadrág, váltó
fehér póló, sötét nadrág, váltó
zokni, kis törölköző, tilos! fekete zokni, kis törölköző, tilos!
talpú sportcipő
fekete talpú sportcipő

1db kis sima vagy vonalas füzet 1db kis sima vagy vonalas füzet
1 db kis vonalas füzet
1 db vonalas füzet-üzenő

7. osztály

1 kis négyzetrácsos
1 db vonalas füzet-üzenő

8. osztály
fehér póló, sötét nadrág, váltó
zokni, kis törölköző, tilos! fekete
talpú sportcipő

1db kis sima vagy vonalas füzet 1db kis sima vagy vonalas füzet
1 kis négyzetrácsos
1 db vonalas füzet-üzenő

1 kis négyzetrácsos
1 db vonalas füzet-üzenő

