2017/2018. TANÉV
1. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE
4 db négyzetrácsos füzet 27-32
4 db vonalas füzet 14-32
2 db mértan (sima) füzet (1 db 80-32, 1 db 20-32)
1 db kottafüzet (kisalakú)
1 db Lovász- féle betűtartó
3 csomag írólap
30 db famentes rajzlap + 10 db A/3- as rajzlap
1 csomag hurkapálcika
1 db vonalzó 20 cm
Tartályos faragó (otthonra)
100 db kisméretű boríték (otthonra)
3 db normálméretű cipős doboz (kb.: 20x30 cm- es) /Technika, borítékos feladatok és matematika/
2 db A/4-es gumis mappa
műanyag lefűzhető átlátszó tasak a fénymásolt lapoknak
VÁLTÓCIPŐ!
Tolltartó:
 12 db-os színes ceruza (stabilo vagy lyra vagy primo márkájú ajánlott)
 5 db grafitceruza íráshoz, ebből 3db HB-s, 1db B-s, 1 db 2 B-s
 1 db kék postairón
 1 db piros postairón
 1 db zöld postairón
 15 cm-es vonalzó
 radír (puha – nem illatos) (elefántos) Kohinoor
Matematika doboz:
Technika doboz:
 1 doboz korong (piros-kék)
 1 csomag A/4-es színes papír
 1 csomag számolópálcika
 2 csomag négyzet alakú origami papír
 1 db műanyag óra
 1 db minőségi olló
 1 db papír mérőszalag
 1 db cellux
 1 db logikai készlet
 2 db stift ragasztó
 számkártyák (0-tól 20-ig)
 2, 4, 10-es ecset, rongy, paletta
 3 db dobókocka
 50x40 cm-es viaszos vászondarab
 1 doboz gyurma
Tornazsák:
 babzsák
 ugráló kötél
 tornacipő
 sötétkék vagy fekete rövidnadrág
 fehér póló
 fehér zokni

Tisztasági csomag:
 2 csomag papír zsebkendő (100-as)
 2 csomag szalvéta
 2 csomag uzsonnás tasak
 2 tekercs papír kéztörlő
 1 db folyékony szappan

Kérjük minden eszközre a gyermek nevét ráírni!
Az év folyamán kérem a betelt füzetek és elhasználódott eszközök folyamatos pótlását!
A füzeteket és könyveket kérjük, szíveskedjenek névvel ellátva átlátszó fóliába csomagolni!
Az eszközlista nem tartalmazza a rajz órai munkához szükséges festékeket, zsírkrétákat.
Ezeket az első szülői értekezleten megbeszéljük, s esetleg együtt szerezzük be.
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2.A OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE








1 db kottafüzet (jó a tavalyi)
10 db vonalas füzet sz. 16-32 (másodikos vonalazású)
3 db négyzetrácsos füzet
1 db leckefüzet (előrenyomtatott)
2 db dobókocka
1 méteres „szabócenti” (nem papírból)

Tolltartó








4 db HB-s vagy H-s grafit ceruza, 1 db toll
2 db 2 B-s ceruza rajzhoz
2 db piros-kék, 2 db zöld
12 db-os színes ceruzakészlet
radír
kicsi vonalzó
faragó

Technika, rajz





2 csomag írólap
50 db famentes rajzlap A/4-es
20 db A/3-as fehér színű rajzlap
1 dosszié

Technika, rajz doboz (cipős doboz)






1 db olló (jó minőségű)
2 db ragasztó stift + folyékony
2 db ecset (4-es, 10-es)
1 csomag gyurma
1 db ecsetes tál (ramas doboz) és ecsettörlő, terítő (kb. 40 –szer 50-es viaszosvászon)

Testnevelés-tornazsák


fehér póló, rövidnadrág (fekete), tornacipő

Váltócipő
Tisztasági felszerelés


2 havonta zsebkendő, szalvéta, papírtörlő, uzsonnás zacskó

A gyermek neve minden felszerelésen, eszközözön, füzeten, könyvön, cipőn legyen rajta!
Az év folyamán kérem a betelt füzetek és elhasználódott eszközök folyamatos pótlását!
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2.B OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE







1 db kottafüzet ( jó a tavalyi)
10 db vonalas füzet sz. 16-32 (másodikos vonalazású)
3 db négyzetrácsos füzet
1 db leckefüzet (előrenyomtatott)
2 db dobókocka
1 méteres „szabócenti” (nem papírból)

Tolltartó








4 db HB-s vagy H-s grafit ceruza, 1 db toll
2 db 2 B-s ceruza rajzhoz
2 db piros-kék, 2 db zöld
12 db-os színes ceruzakészlet
radír
kicsi vonalzó
faragó

Technika, rajz





2 csomag írólap
50 db famentes rajzlap A/4-es
20 db A/3-as fehér színű rajzlap
1 dosszié

Technika, rajz doboz (cipős doboz)






1 db olló (jó minőségű)
2 db ragasztó stift + folyékony
2 db ecset (4-es, 10-es)
1 csomag gyurma
1 db ecsetes tál (ramas doboz) és ecsettörlő, terítő (kb. 40 –szer 50-es viaszosvászon)

Testnevelés-tornazsák


fehér póló, rövidnadrág (fekete), tornacipő

Váltócipő
Tisztasági felszerelés


2 havonta zsebkendő, szalvéta, papírtörlő, uzsonnás zacskó

A gyermek neve minden felszerelésen, eszközözön, füzeten, könyvön, cipőn legyen rajta!
Az év folyamán kérem a betelt füzetek és elhasználódott eszközök folyamatos pótlását!
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3. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE
Füzetek:







8 db vonalas füzet (negyedikes, nem harmadikos)
3 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet (mértan)
1 db szótár füzet
1 db ének füzet (hangjegy, jó az előző évi)
1 db leckefüzet

Tolltartó:








3 db HB-s ceruza+rajzórára „B”-s ceruza
1 db golyóstoll kék
1 db golyóstoll zöld
1 db golyóstoll piros
1 db radír
12 színű ceruzakészlet
1 db kisebb vonalzó

Technika, rajz:











1 csomag origami lap négyzet alakú
2 csomag írólap
1 db olló
2 db stift ragasztó, 1 db folyékony ragasztó (piros technokol)
3 db ecset (2, 4, 10-es)
vízfesték (legalább hat korongos), rongy
vonalzók: 1 db egyenes, 1 db derékszögű
körző, szögmérő, mérőszalag, kis méretű tükör
Cipős doboz
30 db Famentes, fehér színű rajzlap

Testnevelés:
Fehér póló, fekete vagy sötét tornanadrág, fehér zokni, sportcipő (tornacipő), szabadidő alsó és felső, ha
kint hideg van.
Tisztasági felszerelés:






Váltócipő
3 csomag 100 db-os papír zsebkendő
2 csomag 100-as szalvéta
2 csomag kéztörlő

Napköziseknek közepes méretű uzsonnás zacskó 2 csomag
Az év folyamán kérem a betelt füzetek és elhasználódott eszközök folyamatos pótlását
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4. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLETE
6 db vonalas füzet
21-32
3 db négyzetrácsos füzet
1 db szótárfüzet
1 db sima füzet
1 db ének füzet
1 db leckefüzet - előnyomtatott
Kötelező olvasmány:
Erik Knight: Lassie hazatér
Tolltartó:
3 db H-s grafit ceruza
1 db golyóstoll kék, 1 db zöld, 1 db piros
1 db radír
12 db- os színes ceruza
Rajzhoz puha 2 B-s ceruza
Technika, rajz:
1 csomag színes lap
30 db A/4-es fehér színű famentes rajzlap, 30 db A/3-as famentes fehér rajzlap
1 db olló
1 db ragasztó folyékony, 2 db stift
cellux ragasztó
ecsetek (4-es, 10-es)
rongy (törléshez)
vonalzók (1 db egyenes +1 db derékszögű)
körző
szögmérő- műanyag
mérőszalag
2 csomag írólap
2 db irattartó papucs
Testnevelés:
Fehér póló, fekete rövidnadrág, tornacipő, zokni
Tisztasági felszerelés:
váltócipő
2 csomag 100 db-os papír zsebkendő
2 csomag szalvéta (100 db-os)
2 csomag kéztörlő (2 db-os)
Az év folyamán kérem a betelt füzetek és elhasználódott eszközök folyamatos pótlását, különösen a
technika dobozét!
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5-8. OSZTÁLY ESZKÖZKÉSZLET
Rajz-technika tárgyból Akinek (6.7.8, osztály) ,megvan és nem fogyott el NEM KELL új készlet!!
50 db famentes fehér rajzlap (A/4-es), 3 db A-as rajzlap
Rajz mappa A/3-as méret
1 db H-s ceruza
1 db 2 B-s és 4 B-s ceruza
Tempera készlet
Vízfesték készlet (ANILINES)
12 db-os színes ceruza
12 db-os színes filc
PORPASTELL készlet
zsírkréta készlet
1 db 3-as ecset
1 db 10-es ecset
1 tubus ragasztó piros technokol és 2 db stiftes ragasztó, 1 guriga cellux, papírvágó olló
1 fekete filctoll
1 csomag írólap, színes fénymásoló papír: világosbarna, sötétbarna, világoslila, szürke 1-1 ív
2 ív (A4-es méret) dekorfilc két különböző szabadon választott színben
2 ív ( A4-es méret) dekorszivacs két különböző szabadon választott színben
2 db varrótű (1 nagyobb, 1 kisebb)
1 guriga varrócérna
1 db nagy alakú simalapú füzet
1 csomag gyurma (színes vagy fehér)
20 db A4-es műszaki rajzlap (sima nem keretezett)
Magyar nyelv és irodalom eszközkészlete
4 db A/4-es füzet (ha lehet, ne spirál) A4-es mappa
2 csomag írólap
(A magyar helyesírás szabályai: Akadémiai Kiadó 1984 – es vagy későbbi)- ajánlott
Toll: (kék, piros, zöld)
Angol nyelv eszközkészlete
2 db vonalas füzet ( 1 dolgozat, 1 órai), lefűzhető mappa
1 db szótár füzet
angol-magyar
}otthonra ajánlott
magyar-angol
közepes szótár
1 csomag írólap
Matematika (évfolyamonként)
1 db dolgozatfüzet (kisalakú)
4-8 db órai füzet (négyzetrácsos és nagy alakú)
szögmérő
6. 7. 8. osztály 1 db sima lapú füzet ( 8.osztály „egyszerű” számológép)
körző, vonalzó
Technika és életvitel:
1 db füzet vonalas A/5-ös
30 db A4/-es műszaki rajzlap (sima nem kell keretezett)
1 csomag írólap
Papírvágó olló
1db cellux
2 db ragasztó stift
1 db varrótű
Színes ceruza készlet (legalább 6 színű) és filctollak
Vonalzó készlet
Toll (kék, piros, zöld)
Maradék fonalak, ruhaanyagok, gombok. (osztálypénzből: 3 csomag színes fénymásoló lap)
Testnevelés eszközszükséglete:
Fehér póló, fekete vagy sötét (kék, zöld) tornanadrág (sort), fehér zokni, sportcipő (tornacipő)
Szabadidő alsó, felső, ha kint hideg van
TILOS: gyűrű, nyaklánc, karóra, fülbevaló viselése testnevelés órán!
Az év folyamán kérem a betelt füzetek és elhasználódott eszközök folyamatos pótlását
Történelem:
1 db A4-es vonalas vagy sima füzet, 1 csomag írólap
Földrajz: 1 db bármilyen füzet

