ESZKÖZSZÜKSÉGLET
1.osztály

Tantárgy

Felszerelés

Olvasás

1 db vonalas füzet 14-32

Írás

2 db vonalas füzet 14-32

Matematika

3 db négyzetrácsos füzet
- korong, 30cm-es vonalzó, játékpénz,
mérőszalag, játékóra
1 db zsebtükör

Környezetismeret

1 db sima füzet

Technika

olló, ragasztó, színes lapok, írólap, rajzlap,
hurkapálca, gyurma, újságpapír, rongy

Rajz

az iskola egységesen vásárolja meg
1500 Ft

Ének

1 db hangjegyfüzet

Testnevelés

tornaruha, tornanadrág, tornacipő, fehér
zokni
- babzsák

Tolltartó

6 színű színes ceruza, 3db HB-s ceruza,
1db radír, 2db piros-kék ceruza ( postairon)

Egyéb

váltócipő, tisztasági csomag
1db vonalas füzet üzenő füzetnek

Füzetek összesítése:
3 db vonalas füzet 14-32
3 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
1 db hangjegyfüzet
1 db vonalas füzet (üzenőnek)

ESZKÖZSZÜKSÉGLET
2.osztály

Tantárgy

Felszerelés

Olvasás

1 db vonalas füzet 16-32

Nyelvtan

1 db vonalas füzet 16-32

Írás

1 db vonalas füzet 16-32

Matematika

1 db négyzetrácsos füzet,
vonalzó, mérőszalag, játékpénz, játékóra,
zsebtükör, számológép (abakusz)

Környezetismeret

1 db sima füzet

Technika

színes papír, olló, ragasztó, gyurma,
újságpapír, 2 db kétoldalú színes karton

Rajz

az iskola egységesen vásárolja meg
1500Ft

Ének-zene

1 db hangjegyfüzet

Testnevelés

tornaruha, tornanadrág, tornacipő
- babzsák

Tolltartó

6 színű színes ceruza, 3db HB-s ceruza,
1 db radír, 2 db piros-kék ceruza (postairon)

Füzetek összesítése:
3 db vonalas füzet 16-32
1 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
1 db hangjegyfüzet

ESZKÖZSZÜKSÉGLET
3.osztály

Tantárgy

Felszerelés

Olvasás

2 db vonalas füzet 12-32
6 db színes ceruza

Nyelvtan

2 db vonalas füzet 12-32

Fogalmazás

2 db vonalas füzet 12-32

Matematika

2 db négyzetrácsos füzet,
vonalzó, mérőszalag, játékpénz, játékóra,
zsebtükör, dobókocka, számológép (abakusz)

Környezetismeret

1 db négyzetrácsos füzet

Technika

színes papír, olló, ragasztó, gyurma,
újságpapír, 2 db kétoldalú színes karton,
hurkapálca, cérna, tű, pamut, csiszolóvászon,
kéztörlő rongy - ezeket egy dobozban

Rajz

az iskola egységesen vásárolja meg
1500 Ft

Ének-zene

1 db hangjegyfüzet

Testnevelés

tornaruha, tornanadrág, tornacipő, fehér póló,
melegítő

Füzetek összesítése:
6 db vonalas füzet 12-32
3 db négyzetrácsos füzet
1 db hangjegyfüzet

ESZKÖZSZÜKSÉGLET
4. osztály

Tantárgy

Felszerelés

Olvasás

2 db vonalas füzet 21-32
golyóstoll

Nyelvtan

2 db vonalas füzet 21-32

Fogalmazás

2 db vonalas füzet 21-32

Angol/ Német nyelv

2 db vonalas füzet 21-32
1 db szótár

Matematika

2 db négyzetrácsos füzet,
egyenes és derékszögű vonalzó, körző,
mérőszalag, játékpénz, játékóra, színes ceruza

Környezetismeret

1 db sima füzet
színes ceruza

Technika

színes papír, olló, ragasztó, gyurma,
újságpapír, 2 db kétoldalú színes karton,
hurkapálca

Rajz

az iskola egységesen vásárolja meg
1500 Ft

Ének-zene

1 db hangjegyfüzet

Testnevelés

tornaruha, tornanadrág, tornacipő, fehér póló,
melegítő

Füzetek összesítése:
8 db vonalas füzet 21-32
2 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
1db szótár füzet
1 db hangjegyfüzet

TANSZERSZÜKSÉGLET
5. osztály

Tantárgy

Matematika

Magyar irodalom

Felszerelés
1 db négyzetrácsos spirálfüzet vagy 87-32
A4-es négyzetrácsos füzet
1 db sima spirálfüzet vagy 80-32 A4-es
(geometriához)
1db 15 cm-es vonalzó, 2 db derékszögű
vonalzó, körző, szögmérő
1 db 81-32 A4-es vonalas füzet
1db 21-32 vonalas füzet
1 db vonalas füzet A5-ös

Magyar nyelv

2 db vonalas füzet 21-32

Angol/ Német nyelv

2 db vonalas füzet 21-32
1 db vonalas füzet 81-32
1 db szótár füzet

Történelem

1 db füzet (bármilyen)

Ének-zene

1 db hangjegyfüzet

Természetismeret

1 db sima füzet 20-32

Technika

1 db sima füzet 20-32

Rajz

1 db sima füzet 20-32
1 db gyűjtőmappa
1500 Ft rajzfelszerelésre

Tánc és dráma

1 db vonalas füzet 21-32

Testnevelés

tornacipő, tornaruha, tornanadrág, fehér
póló, fehér zokni

TANSZERSZÜKSÉGLET
6. osztály

Tantárgy

Felszerelés

Matematika

1 db négyzetrácsos spirálfüzet vagy 87-32
A4-es négyzetrácsos füzet
1 db sima spirálfüzet vagy 80-32 A4-es
(geometriához)
1db 15 cm-es vonalzó, 2 db derékszögű
vonalzó, körző, szögmérő

Magyar irodalom

1db vonalas füzet 21-32

Magyar nyelv

1 db vonalas füzet 21-32

Angol/ Német nyelv

1 db vonalas füzet 21-32
1 db szótár füzet

Történelem

1 db füzet (bármilyen)

Hon- és népismeret

1 db vonalas füzet

Ének-zene

1 db hangjegyfüzet

Természetismeret

1 db sima füzet 20-32

Technika

1 db sima füzet 20-32

Rajz

1 db sima füzet 20-32
1 db gyűjtőmappa
1500 Ft rajzfelszerelésre

Informatika

1 db négyzetrácsos füzet 27-32

Testnevelés

tornacipő, tornaruha, tornanadrág, fehér
póló, fehér zokni

TANSZERSZÜKSÉGLET
7. osztály

Tantárgy

Felszerelés

Matematika

1 db négyzetrácsos spirálfüzet vagy 87-32
A4-es négyzetrácsos füzet
1 db sima spirálfüzet vagy 80-32 A4-es
(geometriához)
1db 15 cm-es vonalzó, 2 db derékszögű
vonalzó, körző, szögmérő

Magyar irodalom

1db 21-32 vonalas füzet

Magyar nyelv

1 db vonalas füzet 21-32

Angol/ Német nyelv

1 db vonalas füzet 21-32
1 db szótár füzet

Történelem

1 db füzet (bármilyen)

Etika

1 db vonalas füzet

Fizika

1 db 87-32 A4-es négyzetrácsos füzet

Biológia

1 db sima füzet 20-32

Kémia

1 db sima füzet 20-32

Földrajz

1 db vonalas vagy négyzetrácsos füzet

Ének-zene

1 db hangjegyfüzet

Technika

1 db sima füzet 20-32

Rajz

1 db sima füzet 20-32
1 db gyűjtőmappa
1500 Ft rajzfelszerelésre

Informatika

1 db négyzetrácsos füzet 27-32

Testnevelés

tornacipő, tornaruha, tornanadrág, fehér
póló, fehér zokni

TANSZERSZÜKSÉGLET
8. osztály

Tantárgy

Felszerelés

Matematika

1 db négyzetrácsos spirálfüzet vagy 87-32
A4-es négyzetrácsos füzet
1 db sima spirálfüzet vagy 80-32 A4-es
(geometriához)
1db 15 cm-es vonalzó, 2 db derékszögű
vonalzó, körző, szögmérő

Magyar irodalom

1db 21-32 vonalas füzet

Magyar nyelv

1 db vonalas füzet 21-32

Angol/ Német nyelv

1 db vonalas füzet 21-32
1 db szótár füzet

Történelem

1 db füzet (bármilyen)

Állampolgári ismeretek

1 db vonalas füzet

Fizika

1 db 87-32 A4-es négyzetrácsos füzet

Biológia

1 db sima füzet 20-32

Kémia

1 db sima füzet 20-32

Földrajz

1 db vonalas vagy négyzetrácsos füzet

Ének-zene

1 db hangjegyfüzet

Technika

1 db sima füzet 20-32

Rajz

1 db sima füzet 20-32
1 db gyűjtőmappa
1500 Ft rajzfelszerelésre

Informatika

1 db négyzetrácsos füzet 27-32

Testnevelés

tornacipő, tornaruha, tornanadrág, fehér
póló, fehér zokni

