
lányoknak

fiúknak

Osztályfőnöki 1 db A/5 vonalas füzet
Digitális kultúra 1 db kis alakú vonalas füzet
Dráma 1 db A/5 vonalas füzet
Ének-zene 1 db A/5 ének füzet
Hittan

1 db  A/5-ös vonalas füzet 
1 db  A/4-es vonalas füzet -ne legyen spirál! 

1 db  A/5-ös vonalas füzet 
1 db  A/4-es vonalas füzet -ne legyen spirál! 

Matematika 1 db A/4-es sima füzet - nem spirál
1 db A/4-es négyzetrácsos füzet - nem spirál
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db 15 cm-es vonalzó
1 db 45°-os vonalzó
1 db 30-60°-os vonalzó
1 db műanyag szögmérő
1 db körző
1 db kétoldalas tükör

miniméterpapír, sütőpapír vagy pauszpapír

Német 1 db Grammatikheft (amit idén használtunk)
1 db Szótár füzet (amit idén használtunk)
1 db A/5 vonalas füzet
1 db gumis mappa

ünneplő kardigán a hűvösebb napokra (lehetőleg fehér)

Taneszközlista - 5.A
2022/2023

A leckefüzetet szeptember elején mindenkinek az iskola biztosítja.
Benti váltócipője minden gyermeknek legyen!
Minden taneszköz, tankönyv, munkafüzet, füzet, ruhadarab, cipő legyen névvel ellátva!

Egyenruha
fehér blúz
iskolai gallér és kitűző
sötét, legalább térdig érő ünneplő szoknya
harisnya
fekete ünneplő cipő

fehér ing
iskolai nyakkendő és kitűző
sötét hosszú ünneplő nadrág
sötét zokni
fekete ünneplő cipő

Magyar 
irodalom

Magyar nyelvtan

ünneplő sötét kardigán a hűvösebb napokra

Ugyanaz a füzet, amit idén használtunk



Német 
népismeret

1db A/5 vonalas füzet

1 db vonalas vagy kockás füzet A4

Történelem 1 sb A/4-es vonalas füzet -ne legyen spirál!

1 db Technika füzet A5

1 db
Vázlatok rajztömb B4-es Fehér színű legyen. A rajz vázlatok füzetet 
erős csomagolópapírral kell bekötni, spirálos részét is, hogy ne 
szakadjanak ki a lapok.

20 db Rajzlap A4
20 db Rajzlap A3

Vízfesték 24 színű vagy 12 színű
Tempera 24 színű vagy 12 színű
Zsírkréta 24 színű vagy 12 színű
Por pasztell 24 színű vagy 12 színű
Színes ceruza 24 színű vagy 12 színű
Ecset 1 vékony, 1 közepes, 1 vastag
Olló 1 db

1 db Cellux
1 db stiftes ragasztó
1 cs Színes lapok (origami lapok) A4-es méretű
2 db Karton lap (nagyméretű) - bármilyen két különböző szín
2 db Krepp papír 2 db (bármilyen két különböző szín)

Vizes tál
Festő paletta
Törlő ruha
Viaszos vászon abrosz kb.50x60Cm-es

Átlátszó műanyag tároló doboz, amibe a művészeti felszerelés belefér.

Testnevelés

kell levágni és kész (év elején beszélünk róla).
2 dl – s ásványvizes flakon
Egy csomag 100 db-os papírzsebkendőt kérünk szépen a testnevelő tanárnak
beadni az első tanítási héten. 

Kérünk szépen minden egyes felszerelést (cipők, póló, nadrág, zokni) névvel ellátni!!!!

vékony sapka, csősál, vékony kesztyű.
Hosszú hajú kislányoknak hajgumi szükséges.
Tisztasági felszerelés (kézfertőtlenítő, fésű).
Térdvédő.  Ez nem kötelező, de hasznos lehet
(nem használt hosszúszárú zokni pl.:sízokni lábfejét

Sötét sportnadrág
 Mindszenty-s póló (legyen tartalék is - erre a sima fehér póló is jó)
fehér talpú sportcipő (nem kínai)
fehér zokni
Hűvös, őszi időszakra: tréningruha, sportmellény, 

Rajz, technika

Természet-
tudomány


