TANESZKÖZLISTA – 2018/2019. tanév

6.b
Osztályfőnök: Kosuth Angéla
Valamennyi tantárgyhoz szükségesek a tankönyvlista szerinti tankönyvek, munkafüzetek,
atlaszok, feladatlapok, valamint íróeszközök (ceruza, toll, radír), színes ceruzák, ÜZENŐ
FÜZET (kis alakú vonalas) és LECKEFÜZET.
UTAZÓ MAPPA: Kérünk egy olyan mappát (kis alakú is elég), amelyben a gyerekek egy
helyen összegyűjtve tarthatják az ellenőrzőt, az üzenőt és a leckefüzetet.
Kérjük, hogy a tanulók valamennyi taneszközén jól látható helyen szerepeljen a nevük és az
osztályuk!
Tolltartó
4 db HB-s jó minőségű (pl. KOH-I-NOOR típusú) ceruza (folyamatos pótlással)
3 db kéken író toll
1 db zölden író toll (javításhoz)
1 db M vastagságú fekete alkoholos filctoll
1 db jó minőségű, puha radír
1 db rövid vonalzó (15 cm) aláhúzáshoz
12 db-os puha színes ceruza
Hegyező (jó minőségű, tartályos)
További szükséges eszközök tantárgyanként:
Magyar nyelv: 2 db nagy alakú, vonalas füzet (nem spirál)
Magyar irodalom: 2 db nagy alakú, vonalas füzet (nem spirál)
Történelem: nagy alakú vonalas füzet (nem spirál), folytathatják a tavalyi füzetet is
Matematika: 3 db nagy alakú (nem spirál) kockás és egy nagy alakú sima (nem spirál) füzet,
körző (jó minőségű, kihegyezett), szögmérő, vonalzók (kétféle derékszögű háromszög és
egyenes), 1 csomag fehér írólap, 1db vonalvezető lap, MATEK MAPPA (gumis, A/4-es) névvel
ellátva, 2db dobókocka
Német nyelv: 2 db nagy alakú (nem spirál) vonalas füzet, szótár füzet, tavalyi szódolgozat füzet
Természetismeret: 1 db nagy alakú vonalas füzet
Célnyelvi civilizáció: nagy alakú (nem spirál) vonalas füzet /az ötödikes füzetet is lehet
folytatni/
Informatika: 1 db nagy alakú vonalas füzet
Rajz: 10 db A3-as és 30 db A4-es rajzlap, jó minőségű (pl. ICO), 12 színű gombfesték, vékony
és vastag ecsetek, puha rongy, 1 db HB-s grafit ceruza, 1 db 3B-s grafit ceruza, 1 db fekete
tűfilc (kérem, a tanév során folyamatosan pótolni), jó minőségű (pl. Giotto) 12 színű filctoll
Ének: nagy alakú kotta füzet

Technika:
20 db A/4-es méretű famentes rajzlap, 10 db A/4-es méretű műszaki rajzlap (beszedjük a tanév
legelején)
3 db színes karton (bármilyen színű)
10 db hurkapálca (3 mm átmérőjű)
fonal (1 guriga, bármilyen színű)
1 db Technokol ragasztó, olló,
1 csomag ÉLÉNK színű színespapír
Informatika: nagy alakú vonalas füzet
Testnevelés: edzőcipő, fehér sport zokni, kék tornanadrág, piros póló
Ebédbefizetés szeptember hónapra: 2018. augusztus 7. (kedd) 7.00–17.00, aug. 8. (szerda)
7.00-15.00 között. Pótbefizetés: 2018. augusztus 10. (péntek) 8.00–12.00 óra között.
Tankönyv: a tankönyveket a tanulók az első tanítási napon kapják meg.
Évnyitó ünnepség és első tanítási nap – 2018. szeptember 3. (hétfő)
- A bizonyítványokat kérem, hogy írják alá, és az első tanítási napon küldjék be a
gyerekekkel.
- Az Utazó Mappát az üzenőfüzettel, tolltartót, tízórait és innivalót is hozzanak magukkal
a gyerekek.
- A rajz és technika órára vásárolt rajzlapokat is juttassák be a gyerekekkel.
- Ezen a napon a tanévnyitó után 3 osztályfőnöki órát tartunk. Ebéd után (kb. 12.30-tól)
haza lehet menni.
- Kérem, hogy az üzenőfüzetben jelezzék, hogy első nap mikor és kivel mehet haza
gyermekük.
A megjelenés iskolai ünneplő ruhában kötelező (nyakkendő/jelvény is), gyülekező 7.45 órakor
lesz a tanteremben.
Kötelező olvasmány nyárra
Csukás István: Vakáció a halott utcában
Ajánlott olvasmány nyárra
Defoe: Robinson Crusoe
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika
Vidra Gabriella: A fekete kő titka
Kötelező olvasmány a tanév során
Gárdonyi Géza: Egri csillagok

