Tisztelt Szülők! Kedves Felsős Diákok!

Az alábbi taneszközökre lesz szükség a 2016/17-es tanévben:
 1 db tolltartó
 Íróeszközök:
 jól fogó grafitceruzák (B-s, HB-s)
 vékonyan fogó kék toll (Ne folyjon!)
 vékonyan fogó zöld toll (Ne folyjon!
 vékonyan fogó piros toll (Ne folyjon!)
 piros, kék, zöld színes ceruza jó minőségű radír
 1 db tartályos ceruzahegyező
 1 db 10-15 cm-es vonalzó (Férjen be a tolltartóba!)
 1 db nagyalakú üzenő füzet
 4 csomag írólap
 1 db műanyag mappa
 1 db egyszerű számológép (Tudjon négyzetgyököt vonni!)
 10 db kisméretű (A6-os) boríték a térítési díj beszedéséhez
Magyar irodalom:
 2 db nagyalakú vonalas füzet, száma: 81-32 (Legyen margózott!)
 1 db műanyag mappa
 Nyári kötelező olvasmányok:
 a 4. osztály elvégzése után

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
 az 5. osztály elvégzése után 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 a 6. osztály elvégzése után

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

 a 7. osztály elvégzése után
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Magyar nyelvtan:
 2 db nagyalakú vonalas füzet, száma: 81-32
Történelem:
 1 db nagyalakú vonalas füzet, száma: 81-32
Német:
 1 db kisalakú vonalas füzet, száma: 21-32 (5. osztálytól 8. osztályig használják.)
 1 db nagyalakú vonalas füzet, száma: 81-32
 1 db szótárfüzet, száma: 31-32
Természetismeret:
 1 db kisalakú sima füzet
Földrajz, biológia, fizika és kémia:
 összesen 4 db kisalakú sima füzet, száma 20-32

Informatika:
 1 db kisméretű vonalas füzet
Matematika:
 3 db nagyalakú négyzetrácsos füzet, száma: 87-32
 1 db nagyalakú sima füzet, száma: 80-32
 10 db A4-es műszaki karton



Szerkesztéshez használt eszközök:
 átlátszó, színtelen vonalzók
(A beosztásuk milliméteres legyen, és ne a sarokban legyen a 0!)
 hosszú műanyag vonalzó
 egyenlő szárú, derékszögű műanyag vonalzó
 nem egyenlő szárú, derékszögű műanyag vonalzó
 egyszerű körző (Felesleges nagy készleteket venni!)
 szögmérő (Lehetőleg papír!)
 sorvezető

Ének:
 1 db kisalakú füzet, száma 21-32 (5. osztálytól 8. osztályig használják.)
 1 db kottafüzet, száma: 36-16
Testnevelés:
 Tornafelszerelés tornazsákban:

tornacipő, fehér zokni, fehér póló, piros rövidnadrág
melegítő (A lányoknak engedélyezett a fekete cicanadrág.)
kisméretű törölköző vagy törlőkendő

Rajz és technika:
 2 db ragasztó (1 Pritt stick és 1 Technokol)
 10 db A4-es famentes rajzlap
 10 db A4-es félfamentes rajzlap
 1 db papír rajzlaptartó tömb
 1 db 12 színű vízfesték és ecsettál
 1 db 12 színű tempera
 1-1 db 10-es, 4-es, 2-es ecset
 1 doboz 12 színű zsírkréta
 1 doboz 12 színű színes ceruzakészlet
 1 db jó minőségű papírvágó olló
 1 csomag színes papír
 1 doboz (pl. cipős doboz) a rajzfelszerelésnek
 1 doboz 12 színű filctoll
 újságpapír
 színtelen gyurma
Természetesen nem kell újat vásárolni, ha a régi még használható. (Nem fogyott ki, nem tört el…)
Egyéb:
 tisztaságcsomag
 folyékony szappan

KÉRJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY
MINDEN TANKÖNYVET ÉS FÜZETET LEGYENEK SZÍVESEK BECSOMAGOLNI,
ÉS A GYERMEK NEVÉT RÁÍRNI!
Minden egyéb eszközön is tüntessék fel gyermekük nevét!

