
Osztályfőnöki A5-ös vonalas füzet

Biológia 1 db A4 vonalas vagy kockás füzet ( folytatható a tavalyi is)

Digitális kultúra 1 db A5 vonalas füzet

Ének - zene Kottafüzet

Fizika A4-es négyzetrácsos füzet-jó a tavalyi

Földrajz A4-es vonalas füzet-jó a tavalyi

Hittan A5-ös vonalas füzet

Kémia A4-es négyzetrácsos füzet-jó a tavalyi

Magyar irodalom 2 db A5-ös vonalas füzet (tavalyiak)

Magyar nyelv 2 db A5-ös vonalas füzet (tavalyiak)

Matematika A4-es négyzetrácsos füzet, A4-es sima füzet körző, egyenes és derékszögű vonalzók, szögméró

Német népismeret

Német nyelv és irodalom (P. A) 2 db A5-ös vonalas füzet

Német nyelv és irodalom (R. D. O.) 1 db szótárfüzet, tk. és mf., 1 db vonalas füzet

Technika 1 db A5 vonalas füzet

Történelem 1 db A4-es bármilyen füzet (tavalyi)

Rajz- és vizuális kultúra Vázlatok rajztömb B4-es Fehér színű legyen. (Kérem bekötni a rajz vázlatok füzetet, mert nagyon könnyen leszakad a vastag eleje sajnos)

Rajzlap A3 20db, A4 30db

Vízfesték 24 színű vagy 12 színű

Tempera 24 színű vagy 12 színű

Zsírkréta 24 színű vagy 12 színű

Színes ceruza 24 színű vagy 12 színű

Ecset 1 vékony, 1 közepes, 1 vastag (jó minőségű legyen, mert annak nem hullik a szőre)

Olló 1 db

Stiftes ragasztó 1 db

Színes lapok (origami lapok) 1 csomag A4-es méretű

Karton lap A2-es (nagyméretű) 1 db (fekete vagy szürke, ha lehet)

Krepp papír 2 db (bármilyen két különböző szín)

Ecsetmosó pohár 1 db

Festő paletta 1 db (lehet műanyag tálca is)

Törlő ruha 1 db

Viaszos vászon kb50 cmx1m-es (az asztal ne legyen festékes)

Testnevelés

- tornafelszerelés tornazsákban:

Sötét sportnadrág

Mindszenty póló (legyen tartalék is - erre a sima fehér póló is jó),

fehér talpú sportcipő (futó),

fehér zokni

hosszú hajú lányoknak és fiúknak hajgumi szükséges,

tisztasági felszerelés (kézfertőtlenítő, fésű).

2 dl – s ásványvizes flakon.

Egy csomag 100 db-os papírzsebkendőt kérünk szépen a testnevelő tanárnak beadni az első tanítási héten

Hűvös időszakra:

tréningruha,

mellény,

vékony sapka,

csősál,

vékony kesztyű - ezeket egy külön zsákba kell tenni

Egyenruha

lányoknak fehér blúz

iskolai gallér és kitűző

sötét, legalább térdig érő ünneplő szoknya

harisnya

fekete ünneplő cipő

ünneplő kardigán a hűvösebb napokra (lehetőleg fehér)

fiúknak fehér ing

iskolai nyakkendő és kitűző

sötét ünneplő nadrág

sötét zokni

fekete ünneplő cipő

ünneplő sötét kardigán a hűvösebb napokra

Taneszközlista - 8.B

Leckefüzetet szeptember elején mindenkinek az iskola biztosítja

Benti váltócipő minden gyermeknek legyen

Minden taneszköz, tankönyv, munkafüzet, füzet, ruhadarab, cipő legyen névvel ellátva


