5−8. évfolyam
Tantárgy

5. évfolyam

2 db kisalakú vonalas füzet
Magyar irodalom 1 db nagyalakú vonalas
füzet+ írólap
1db kisalakú vonalas füzet
1db nagyalakú vonalas
Magyar nyelvtan
füzet, gyűrűs mappa+20
lefűző tasak
1 db A/4 vonalas füzet
Történelem
1 db vonalas, + írólap
Angol
1 db szótárfüzet
2 nagyalakú  nem spirál
füzet
1db kisalakú  füzet
Matematika
1 db kis alakú sima füzet
2 vonalzó (egyenes és
háromszögű), körző,
szögmérő

Ének

Testnevelés

Technika

Természetismeret

1db kis alakú hangjegyfüzet
1 db kis alakú vonalas
füzet
1 pár edzőcipő;
1 pár fehér zokni + (Arany
János) egyen póló fehér +1
fehér póló, sötét alsó +
törülköző, melegítő alsó/felső
sima, kisalakú füzet
körző, radír, 1db 30cm-es
1 db derékszögű vonalzó,
5 db A/4-es keretezetlen
műszaki rajzlap, 1 db ceruza, írólap, 1 csomag
A/4színes papír és 1 csomag Origamis készlet olló,
stiftes ragasztó
2 db kisalakú sima füzet+
írólap

Fizika
Biológia
Földrajz
Kémia
Osztályfőnöki
Informatika
Erkölcstan
Hon- és népismeret

kisalakú vonalas füzet
1 cs. fénymásoló papír,
1db kis alakú bármilyen
füzet
1 db kis alakú füzet, 1 cs.
írólap

Füzet- és felszerelésigény
6. évfolyam

7. évfolyam

1db kisalakú vonalas füzet
1db nagyalakú vonalas
füzet+írólap
1db kisalakú vonalas füzet
1db nagyalakú vonalas
füzet, gyűrűs mappa+20
lefűző tasak
1 db A/4 vonalas füzet
1 db vonalas, + írólap
1 db szótárfüzet
2 nagyalakú  nem spirál
füzet
1db kisalakú ; füzet
1 db kis alakú sima füzet
(előző évi is jó)
2 vonalzó (egyenes és
háromszögű), körző,
szögmérő
1db kis alakú hangjegyfüzet

1db nagyalakú vonalas
füzet+írólap
kisalakú vonalas füzet
1db nagyalakú vonalas
füzet, gyűrűs mappa+20
lefűző tasak, kisalakú
vonalas füzet
1 db A/4 vonalas füzet
1 db vonalas, + írólap
1 db szótárfüzet
2 nagyalakú  nem spirál
füzet
1db kisalakú ; füzet
1 db kis alakú sima füzet
(előző évi is jó)
2 vonalzó (egyenes és
háromszögű), körző,
szögmérő
1db kis alakú hangjegyfüzet

1 pár edzőcipő;
1 pár fehér zokni + (Arany
János) egyen póló fehér +
1 fehér póló, sötét alsó +
törülköző, melegítő alsó/felső
sima, kisalakú füzet
körző, radír, 1db 30cm-es 1 db derékszögű vonalzó,
5 db A/4-es keretezetlen
műszaki rajzlap, 1 db ceruza, írólap, 1 csomag
A/4színes papír és 1 csomag Origamis készlet olló,
stiftes ragasztó
2 db kisalakú sima füzet+
írólap

1 pár edzőcipő;
1 pár fehér zokni + (Arany
János) egyen póló fehér +
1 fehér póló, sötét alsó +
törülköző, melegítő alsó/felső
sima, kisalakú füzet
körző, radír, 1db 30cm-es 1 db derékszögű vonalzó,
5 db A/4-es keretezetlen
műszaki rajzlap, 1 db ceruza, írólap

1 pár edzőcipő;
1 pár fehér zokni + (Arany
János) egyen póló fehér +
1 fehér póló, sötét alsó +
törülköző, melegítő alsó/felső

1 db nagyalakú négyzetrácsos füzet
2 db kis alakú sima füzet,
1cs írólap, előző évi is jó
1 db nagy alakú spirál sima
füzet + írólap, előző évi is
jó
1 db nagyalakú sima füzet,
+ írólap
kisalakú vonalas füzet
kisalakú vonalas füzet
1 cs. fénymásoló papír,
1 cs. fénymásoló papír,
Folytatólagosan használha- Folytatólagosan használható
tó
1 db kis alakú füzet, 1 cs.
1 db kis alakú füzet, 1 cs.
írólap
írólap

1 db nagyalakú négyzetrácsos füzet
1 db kis alakú sima füzet
1 csomag írólap
1 db nagy alakú spirál sima
füzet (előző évi!) + írólap

8. évfolyam
1db nagyalakú vonalas
füzet+írólap
1db nagyalakú vonalas
füzet, gyűrűs mappa+20
lefűző tasak
1 db A/4 vonalas füzet
1 db vonalas, + írólap
1 db szótárfüzet
2 nagyalakú  nem spirál
füzet
1db kisalakú ; füzet
1 db kis alakú sima füzet
(előző évi is jó)
2 vonalzó (egyenes és
háromszögű), körző,
szögmérő
1db kis alakú hangjegyfüzet

1 db nagyalakú sima füzet
+ írólap
kisalakú vonalas füzet
1 cs. fénymásoló papír,
Folytatólagosan használható
1 db kis alakú füzet, 1 cs.
írólap

1 db nagy alakú sima füzet
1db kisalakú négyzetrácsos 1db kisalakú négyzetrácsos
füzet
füzet előző évi füzet is jó

Pénzügyi kultúra

Vizuális kultúra

2021/22-es tanév

20 db A/4-es famentes rajzlap
20 db félfamentes rajzlap
2 db HB és B jelzésű hatszög
keresztmetszetű grafitceruza
vízfesték, tempera, ecsetek:
vékony, közepes, vastag,
vonalzó, , színes ceruza(előző
évi jó), filctoll, dosszié,
1 db A/4 irattartó papucs

20 db A/4-es rajzlap
20 db félfamentes rajzlap
2 db HB és B jelzésű hatszög
keresztmetszetű grafitceruza
vízfesték, tempera, ecsetek:
vékony, közepes, vastag,
füzet (előző évi), vonalzó,
radír, színes ceruza(előző évi
jó), filctoll, dosszié,1 db A/4
irattartó papucs

20 db A/4-es rajzlap
20 db félfamentes rajzlap
2 db HB és B jelzésű hatszög
keresztmetszetű grafitceruza
vízfesték, tempera, ecsetek:
vékony, közepes, vastag
füzet (az előző évi), vonalzó
radír, színes ceruza(előző évi
jó), filctoll, dosszié
1 db A/4 irattartó papucs

20 db A/4-es rajzlap
20 db félfamentes rajzlap
2 db HB és B jelzésű hatszög
keresztmetszetű grafitceruza
vízfesték, tempera, ecsetek:
vékony, közepes, vastag
füzet (az előző évi), vonalzó
radír, színes ceruza (előző évi
jó), filctoll, dosszié
1 db A/4 irattartó papucs

