Taneszközszükséglet 1. évfolyam
14-32-es vonalas füzet
27-32-es matematika füzet
sima füzet
Grafit ceruza HB (írás)
Piros, kék, zöld ceruza
12 db-os színes ceruza
Piros-kék postairon
Fekete filctoll
Jó minőségű vízfesték (12 színű)
Ecset 4-os, 8-as, 12-es
Vizesedény, újságpapír, rongy, zsírkréta
A4-es félfamentes rajzlap
A4-es famentes rajzlap
Piros-kék számolókorong (doboz)
Számegyenes (papír mérőszalag)
Olló
Színes műanyag pálcika
Írólap
Puha radír
Vastag-vékony hegyező
Dobókocka
Vonalzó (egyenes)
Rajzlaptartó mappa
Rajzfelszereléshez doboz (cipős)
Stift és cellux ragasztó
Színes A4-es fénymásoló papír
Színes A4-es vékony karton
Gyurma
Fénymásoló papír
Póló (festéshez, hogy megóvjuk a ruhát)
Tisztasági csomag (fogkefe, fogkrém, pohár, törölköző)
Lányoknak, fiúknak rövid nadrág és fehér póló,
fehér zokni, tornacipő, melegítő.
Ünnepi öltözék: sötét szoknya ill. nadrág, fehér blúz ill. ing.

Taneszközszükséglet 2. évfolyam
3 db
2 db
1 db
5 db
2-2 db
1 cs
1 db
1 db
1 db
1-1 db
1-1 db
5 cs
2 cs
1 db
1 db
1 db
1 cs
5 cs
1 db
1 db
2 db
1 db
2 db
1 db
1-1 db
2 cs
3 ív
1 cs
1 cs
1 db

Vonalas füzet
Négyzetrácsos füzet
Sima füzet, nagyalakú (olaszosoknak)
Írólap
Grafit ceruza HB-s
Zöld, kék, piros ceruzák
Puha radír, hegyező
Vonalzó (hosszú 30cm-es, háromszög)
Számegyenes papírból 100 cm-es
Dobókocka
Színes ceruza (12 db-os)
Filctoll (12 db-os)
Ecsettál
Rajzlap-famentes
Vékony kartonlapok (színes, A/4)
Ecset (3-as, 6-os, 10-es)
Tempera festék (12 db-os)
Zsírkréta
2 dosszié, alátét (újságpapír, ecsetrongy)
Olló
Gyurma (fehér + színes)
Papírkészlet (élénk színű)
Origami papír (20x20 cm)
Fénymásolópapír
Színes fénymásoló papír (többféle szín)

3-5 db
2 db
1 db
5 cs
4 db
2-2 db
1-1 db
1-1 db
1 db
1 db
1-1 cs
1 cs
3 db
40 db
1 cs
1-1 db
1-1 db
1 cs
1-1 db
1 db
1-1 db
2 cs
1 cs
1 cs
250 lap

Lányoknak, fiúknak fekete rövid nadrág és fehér póló,
(téli időszakban melegítő alsó és felső), fehér zokni, tornacipő.
Ünnepi öltözék: sötét szoknya ill. nadrág, fehér blúz ill. ing.

Taneszközszükséglet 3. évfolyam
Vonalas füzet (12-32)
Négyzetrácsos füzet
Hangjegy füzet kicsi + szolfézsra
Olló, stift ragasztó + cellux
Derékszögű és egyenes vonalzó 30 cm-es
Rajzlap félfamentes A4-es
Rajzlap famentes A4-es
Tempera (12 db-os)
Ecset (4-es, 6-os, 10-es)
Zsírkréta (12 db-os)
Rajzlap A3-as
Gyurma
HB-s ceruza
2B-s ceruza
Kék golyóstoll
Zöld és piros golyóstoll
Színes ceruza (12 db-os)
Radír, ceruzahegyező
Színes kivágópapír
Írólap
Origami lapok (20x20 cm)
Filctoll (12 db-os)
Fénymásoló papír
Dosszié A4-es

Taneszközszükséglet 4. évfolyam
6 db
3 db
1-1 db
1-1 db
1-1 db
30 db
20 db
1 cs
1-1 db
1 cs
10 db
1 cs
4 db
2 db
2 db
1-1 db
1 cs
1-1 db
2 cs
2 cs
1 cs
1 cs
1 cs
2 db

Vonalas füzet
Négyzetrácsos füzet
Írólap
Hanjegyfüzet kicsi
HB-s grafit ceruza
2B-s ceruza
Zöld, kék, piros ceruzák
Puha radír
Ceruzahegyező
Golyóstoll (kék)
30 cm-es vonalzó
Derékszögű vonalzó
Szögmérő
Festék (12 db-os)
Színes ceruzák, filc, zsírkréta (12 db-os)
Rajzlap félfamentes
Rajzlap famentes
Ecset (3-as, 6-os, 10-es)
Tempera (12 db-os) + fehér
Dosszié, alátét (újságpapír), ecsetrongy, tálka
Olló, ragasztó (stift + cellux)
színes papírkészlet + origami lapok
színes vékony kartonlapok A4-es
Körző és zsebtükör
Gyurma
Fénymásoló papír

Sötét rövid nadrág és fehér póló, fehér zokni, tornacipő.
Ünnepi öltözék: sötét szoknya ill. nadrág, fehér blúz ill. ing.

Lányoknak, fiúknak fekete rövid nadrág és fehér póló,
(téli időszakban melegítő alsó és felső), fehér zokni, tornacipő.
Ünnepi öltözék: sötét szoknya ill. nadrág, fehér blúz ill. ing.

6 db
4 db
1 cs
1 db
4 db
2 db
2-2 db
2 db
1 db
2 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1-1 cs
30 db
10 db
1-1 db
1-1 cs
1-1 db
1-1 db
1-1 cs
10 db
1-1 db
1 cs
1 cs

Taneszközszükséglet 5. évfolyam
A4-es rajzlap famentes
A3-as rajzlap famentes
Ceruzák: HB, B
Radír
Vonalzó (háromszögű és egyenes)
Színes ceruza készlet (24 vagy 36 db-os)
Vízfesték
Tempera festék készlet
Pasztel kréta
Ecset 4-es, 6-os, 8-as, 10-es
Vizesedény, újságpapír, rongy
Olló
Ragasztó stift
Színes papírkészlet
Írótoll
Körző
Szögmérő
Vonalas füzet, kisméretű
Vonalas füzet, nagyméretű
Sima füzet
Nagy sima füzet
Négyzetrácsos füzet
Nagy négyzetrácsos füzet
Hangjegyfüzet
Szótárfüzet
Írólap
Színes filctoll készlet (12 db-os)

Taneszközszükséglet 6. évfolyam
40 db
20 db
2-2 db
1 db
2-2 db
1 db
1 cs
1 db
1 cs
1-1 db
1-1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
10 db
1 db
2 db
2 db
2 db
4 db
1 db
1 db
6 cs
1 cs

A4-es rajzlap famentes
A3-as rajzlap famentes
Ceruzák: HB, B, 2B
Radír
Vonalzó (háromszögű és egyenes)
Színes ceruza készlet
Vízfesték
Tempera festék készlet
Ecset 4-es, 6-os, 8-as
Vizesedény, rongy
Olló
Ragasztó stift
Hurkapálca
Színes papírkészlet A4
Milliméter papír
Írótoll
Körző
Szögmérő
Számológép
Vonalas füzet, nagyméretű
Sima füzet, nagyméretű
Négyzetrácsos füzet, nagyméretű
Hangjegyfüzet
Szótárfüzet
Írólap
Négyzethálós dupla ív
Színes filctoll készlet (12 db-os)

Lányoknak, fiúknak fekete rövid nadrág és fehér póló,
(téli időszakban melegítő alsó és felső), fehér zokni, tornacipő.

Lányoknak, fiúknak fekete rövid nadrág és fehér póló,
(téli időszakban melegítő alsó és felső), fehér zokni, tornacipő.

Ünnepi öltözék: sötét szoknya ill. nadrág, fehér blúz ill. ing.

Ünnepi öltözék: sötét szoknya ill. nadrág, fehér blúz ill. ing.

40 db
20 db
2-2 db
1 db
2-2 db
1 cs
1 cs
1 db
1-1 db
1-1 db
1 db
1 db
10 db
1 db
10 db
1 db
1 db
1 db
1 db
5 db
3 db
4 db
1 db
1 db
5 cs
20 db
1 cs

Taneszközszükséglet 7. évfolyam
A4-es rajzlap famentes
A3-as rajzlap famentes
Ceruzák: HB, B, 2B
Radír
Vonalzó (háromszögű és egyenes)
Színes ceruza készlet
Vízfesték
Tempera festék készlet
Ecset 4-es, 6-os, 8-as
Vizesedény, újságpapír, rongy
Olló
Ragasztó
Hurkapálca
Színes papírkészlet A4
Milliméter papír
Írótoll
Körző
Szögmérő
Vonalas füzet, nagyméretű
Sima füzet, nagméretű
Négyzetrácsos füzet, nagyméretű
Hangjegyfüzet
Szótárfüzet
Írólap
Zöld és piros filctoll
Színes filctoll készlet (12 db-os)

Taneszközszükséglet 8. évfolyam
40 db
20 db
2-2 db
1 db
2-2 db
1 cs
1 cs
1 db
1-1 db
1-1 db
1 db
1 db
10 db
1 db
10 db
1 db
1 db
1 db
5 db
3 db
5 db
1 db
1 db
5 cs
1-1 db
1 cs

A4-es rajzlap famentes
A3-as rajzlap famentes
Ceruzák: HB, B
Radír
Vonalzó (háromszögű és egyenes)
Színes ceruza készlet
Vízfesték
Tempera festék készlet
Ecset 4-es, 6-os
Vizesedény, újságpapír, rongy
Olló
Ragasztó
Milliméter papír
Színes papírkészlet
Írótoll
Vonalas füzet, kisméretű
Vonalas füzet, nagyméretű
Sima füzet
Sima füzet, nagy
Négyzetrácsos füzet, nagy
Írólap
Színes filctoll készlet (12 db-os)
Lányoknak, fiúknak fekete rövid nadrág és fehér póló,
(téli időszakban melegítő alsó és felső), fehér zokni, tornacipő.
Ünnepi öltözék: sötét szoknya ill. nadrág, fehér blúz ill. ing.

Lányoknak, fiúknak fekete rövid nadrág és fehér póló,
(téli időszakban melegítő alsó és felső), fehér zokni, tornacipő.
Ünnepi öltözék: sötét szoknya ill. nadrág, fehér blúz ill. ing.

40 db
10 db
2-2 db
1 db
2-2 db
1 cs
1 cs
1 db
1-1 db
1-1 db
1 db
1 db
10 db
1 db
1 db
10 db
1 db
3 db
2 db
3 db
5 cs
1 cs

Kötelező olvasmányok a felső tagozaton
Kérjük, ne írjatok olvasónaplót,mert más lesz a szempontsor!
5. évfolyam:
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Nógrádi Gábor egy regénye (Pete Pite, Az anyu én vagyok, Gyerünk haza!,
Gyerekrablás a Palánk utcában, Édes Munyimunyi!, stb.)
Erich Kastner egy regénye (A repülő osztály, Május 35., stb.)
6. évfolyam:
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Daniel Defoe: Robinson Crusoe (ifjúsági kiadvány)
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Fekete István: A koppányi aga testamentuma
7. évfolyam:
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Szabó Magda: Abigél (lányoknak)
Jules Verne: A tizenöt éves kapitány (fiúknak)
8. évfolyam:
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Az ajánlott olvasmányokat és a feldolgozási szempontokat
szeptemberben közöljük a gyerekekkel.
Éva néni és Tamara néni

Olasz taneszköz szükséglet
1. osztály

7. osztály

1 nagyalakú füzet
1 kicsi elsős vonalas a második félévtől
1 dosszié mindezek tárolására

3 nagyalakú vonalas füzet
1 csomag fénymásolópapír
1 szótárfüzet
1 dosszié

2. osztály

8. osztály

1 nagyalakú vonalas füzet
1 kicsi vonalas füzet
1 dosszié

3 nagyalakú vonalas füzet
1 csomag fénymásolópapír
1 szótárfüzet
1 dosszié

3. osztály
1 nagyalakú vonalas füzet
2 kicsi vonalas füzet (egyik szótárnak)
1 dosszié
4. osztály
2 nagyalakú vonalas füzet
2 kicsi vonalas füzet (egyik szótárnak)
1 dosszié
5. osztály
3 nagyalakú vonalas füzet
1 csomag fénymásolópapír
1 szótárfüzet
1 dosszié
6. osztály
3 nagyalakú vonalas füzet
1 csomag fénymásolópapír
1 szótárfüzet
1 dosszié

Materiale per la prima elementare
Materiale per ginnastica
quaderni a righe (cod. 14-32)
quaderni a quadretti (cod. 27-32)
quaderno senza righe bianco
matita HB
matite colorate rosso, verde, blu
12 pastelli colorati
matitone rosso / blu
pennarello nero
acquarelli 12 colori
pennelli (misure 4 - 8 - 12)
contenitore acqua, carta da giornale, straccetto
colori a cera
carta da disegno liscia A4
carta da disegno ruvida A4
contenitore per l'alfabeto (betűtartó, betűsín)
cerchietti per matematica rossi / blu (számolókorong)
metro di carta (anche IKEA)
forbici dalla punta arrotondata
bastoncini di plastica colorati per matematica
fogli di carta (írólap)
gomma morbida
temperamatite (grande / piccolo)
dado da gioco
righello (corto)
cartellina per disegni
scatola scarpe per materiale da disegno
colla stick
carta per origami
carta colorata, forme da ritagliare A4
pongo
un pacco di fogli per fotocopiatrice
maglietta grande uso camice per dipingere

3 pz
2 pz
1 pz
5 pz
2 + 2 + 2 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 + 1 + 1 pz
1+ 1 + 1 pz
1 pz
2 pacchi
5 pacchi
1 + 1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pacco
5 pacchi
1 pz
1 pz
2 pz
1 pz
2 pz
1 pz
2 pz
1 pacco
1 + 1 pacchi
1 pz
1 pacco
1 pz

calzoncini corti, maglietta bianca, calzini bianchi,
scarpe da tennis, tuta per i mesi invernali
Durantele occasioni feste manifestazioni
pantaloni / gonna scuri, camicia bianca

