TANSZERLISTA
5-8. osztály
Tantárgy
Magyar nyelvtan

Magyar irodalom

Szövegértés
Matematika

Történelem

Angol nyelv
Természetismeret
Földrajz
Biológia
Fizika

Tanszerlista
1 db A/5 vonalas 21-32 füzet vagy 1 db A/4 vonalas füzet
81-32(legyen benne margó, akár gyári, akár kézi
vonalazású)
5. osztályban 1 db A/5 vonalas 21-32 füzet (tollbamondás
füzet)
ceruzák, kék és zöld színnel író toll
1 db A/5 vonalas 21-32 füzet vagy 1 db A/4 vonalas füzet
(legyen benne margó, akár gyári, akár kézi vonalazású) 8132
5. osztályban 1 db A/5 vonalas 21-32 füzet (fogalmazás
füzet)
1 csomag írólap
ceruzák, kék és zöld színnel író toll
ceruzák, kék és zöld színnel író toll
2 db A/4 négyzethálós 87-32 füzet vagy 4 db A/5-ös
négyzethálós 27-32 füzet
1 db A/5 sima 20-32 füzet vagy 1 db A/4 sima füzet 80-32
2 db derékszögű vonalzó, 1 db egyenes vonalzó (hosszú)
1 db szögmérő, 1 db körző
B jelű ceruza vagy 2B jelű ceruza, színes ceruza vagy toll
(zöld mindenképp és lehet piros), radír, toll (dolgozathoz),
zsebszámológép
1 db A/4 81-32 vagy A/5 vonalas füzet 21-32
íróeszközök (toll, színes ceruzák)
1 csomag írólap
1 db A/5 vonalas füzet 21-32
1 db A/5 szótárfüzet 31-32
1 db A/4 sima füzet 80-32
1 db A/4 sima füzet (nem spirál) 80-32
6 db-os színes ceruza
olló, ragasztó (stift)
1 db A/4 sima füzet 80-32
1db A/4 négyzethálós füzet 87-32
bármilyen grafit ceruza
alap zsebszámológép (nem kötelező)
8. osztályban 2. félévtől kell vonalzó
kérjük, hibajavítót ne használjanak a gyerekek

Kémia

1 db A/4 sima füzet 80-32
vonalzó, színes ceruza vagy zöld toll

Ének

1 db A/4 hangjegy füzet 86-32
1 db A/4 vonalas füzet 81-32
1 db A/4 vonalas füzet (művészettörténet füzet) 81-32
2B jelű, 3B jelű grafitceruzák, golyóstoll, filctoll, színes
ceruzák
zsírkréta vagy olajpasztell
30 db A/4 és 10 db A/3 famentes vagy félfamentes rajzlap

Rajz, vizuális kultúra

A/4 színes írólapok
1 db A/4 fekete kétoldalú karton
1 db A/4 színes kétoldalú karton
akvarell (vízfesték), tempera
puha szőrű vékony és vastag ecset (pl. 2,6,10)
nagyobb méretű vizesedény
műanyag paletta – festék kikeveréséhez
ecsettörlő puha rongy
rajztábla
natúr színű gyurma,
olló, ragasztó (stift és folyékony)
1 db mappa
ajánlott (nem kötelező): PIT-kréta, préselt szén, monopol
radír (PIT-krétához és a szénhez
szükséges radír), porpasztell kréta, tus (+ehhez való
mártogatós toll), zseléstoll (fekete, fehér), fekete tűfilc,
körző, szögmérő, akvarellpapír

Informatika
Etika
Technika, életvitel

Testnevelés




1 db A/5 négyzethálós füzet 87-32
1 db füzet (bármilyen)
1db füzet (bármilyen)
1db dosszié
1db technika doboz
olló, ragasztó (stift és folyékony)
2db A/4 műszaki rajzlap
20db A/4 rajzlap
színes papírok
H és B jelű ceruzák
körző, vonalzók (hosszú, derékszögű)
festék (nem kell külön technikára)
padra újság v. alátét
5. osztályban gyurma
iskolapóló/fehér póló
sötétkék vagy fekete tornanadrág
fehér zokni
sportcipő
lányoknak hajgumi

ajánlott: leckefüzet, üzenőfüzet/osztályfőnöki füzet
radírozható tollat kérjük, ne használjanak a gyerekek!

