TANESZKÖZLISTA – 2018/2019. tanév
7. a
Osztályfőnök: Keresztes Krisztina
A füzetekről és a tankönyvekről általában – tantárgytól függetlenül
Kérem, hogy a füzetek A/4 méretűek (kivéve az üzenőfüzetet, mert ez A/5 méretű), hagyományos téglalap alakúak és nem spirál típusúak
legyenek.
A leckefüzet a hagyományos, erre a célra gyártott füzet legyen.
A munkafüzeteket, tankönyveket csak átlátszó borítóba (színes papírba ne) kössék be, és névvel lássák el!
Kérem, hogy a tankönyvekbe, munkafüzetekbe (az ellenőrzőbe és a füzetekbe nem szükséges, az üzenőbe viszont igen) vékony színes szalagot
ragasszanak bele úgy, hogy alul kb. 4-5 cm lógjon ki, ez könyvjelzőként fog funkcionálni. Ezt úgy tudják a legegyszerűbben megtenni, ha a
könyv hátsó borítójának belső oldalára ragasztják a szalagot, a könyv gerincéhez egészen közel.
Kérem, hogy a gyerekek nevét mindenre alkoholos filctollal írják rá (ollóra, ragasztóra, vonalzókra, radírra, stb.).

Tisztasági felszerelések
3 cs. papírzsebkendő 100 db-os (folyamatos pótlással, fogom jelezni, ha elfogyott)
2 cs. nem éttermi, szétnyitható szalvéta (folyamatos pótlással, fogom jelezni, ha elfogyott)

Utazó mappa
1 db A/4 méretű pólyás dosszié az ellenőrző, az üzenő, a leckefüzet és a hazaküldött dolgozatok mindennapos szállítására.
Kérem a mappára ráírni, hogy UTAZÓ MAPPA.

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
2 db különböző színű sorkiemelő
Hegyező (jó minőségű, tartályos)
1 db ragasztóstift

Irodalom
1 db vonalas füzet

Nyelvtan
2 db vonalas füzet
1 db pólyás dosszié, ráírva, hogy NYELVTAN MAPPA

Matematika
3 db négyzetrácsos füzet (ebből 2-t be fogok szedni, amikor a gyermek éppen használatban lévő füzete betelik, kivehetik a szekrényből az
újat).
1 db sima füzet a geometriához (ha a tanév során betelik, új füzetről kell gondoskodni), benne sorvezetővel (ha ez egy vonalas lap, ami a
füzetlapokon átüt, akkor az tökéletes megoldás)
1 db pólyás dosszié, ráírva, hogy MATEK MAPPA
Éles, hegyes olló
Lehet a tolltartóban, hogy más órákon is tudják használni.
Kenőfejes stiftes (lehetőleg Pritt márkájú) ragasztó
Kétoldalú tükör (monogrammal a sarkában)
Hegyes, jó minőségű körző tokban (névvel ellátva)
Be fogom szedni, így kérem, ezt a 4
3 féle vonalzó (2 féle derékszögű, 1 db 30 cm hosszú egyenes) névvel ellátva
tételt egy pólyás mappába tegyék bele,
Szögmérő monogrammal ellátva
amire ráírják a gyermek nevét.
Számológép a gyermek nevével ellátva (hatvány, négyzetgyök!)
1 cs. írólap (be fogom szedni)

Történelem
1 db vonalas füzet

Biológia
1 db vonalas füzet

Kémia
1 db négyzetrácsos füzet

Fizika
1 db négyzetrácsos füzet

Földrajz
1 db sima füzet, benne sorvezetővel
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Angol
2 db vonalas füzet (órára, vizsgafelkészítésre)
2 db szótár füzet (egyik az órákra, a másikra írjak rá, hogy angol szódolgozatok, ezt be fogom szedni)
1 db pólyás dosszié, ráírva, hogy ANGOL MAPPA

Etika
1 db vonalas füzet, lehet a tavalyit folytatni, ha jó állapotban van

Ének
1 db ötvonalas füzet – lehet a korábbi füzetet folytatni, ha jó állapotban van

Informatika
1 db vonalas füzet, lehet a tavalyit folytatni, ha jó állapotban van

Rajz
30 db A/4 méretű hófehér rajzlap (a szaktanár be fogja szedni a tanév legelején)
10 db A/3 méretű hófehér rajzlap (a szaktanár be fogja szedni a tanév legelején)
Jó minőségű (pl. ICO), 12 színű gombfesték
1-1 db 4-es és 10-es vastagságú ecset, névvel és osztállyal ellátva
Puha rongy
1 db 3B-s grafit ceruza
3 db fekete filc: 1 tűfilc, 1 közepes, 1 vastag (kérem, a tanév során folyamatosan pótolni)
Jó minőségű (pl. Giotto) 12 színű filctoll (kérem, a tanév során folyamatosan pótolni)

Technika
1 db olló
1 db cellux
3 db színes karton (bármilyen színű)
1 cs. élénk színű színes papír
20 db A/4-es méretű famentes rajzlap (beszedjük a tanév legelején)
10 db A/3-as méretű famentes rajzlap (beszedjük a tanév legelején)
10 db A/4-es méretű műszaki rajzlap (beszedjük a tanév legelején)
1 db Technokol ragasztó (piros)

Testnevelés
Tornazsák (belülre a gyermek neve, osztálya, és a szülő telefonszáma feltüntetve)
Fiúknak kék rövidnadrág, piros póló / lányoknak fekete bringás nadrág, piros póló
Fehér zokni (2 pár)
Edzőcipő
Melegítő ruha (alsó és felső rész)
Lányoknak hajgumi
Kisméretű törülköző
Golyós dezodor

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 ünneplő ruhában kötelező(nyakkendő/jelvény is), gyülekező 7.45 órakor lesz a tanteremben.
Kötelező olvasmány nyárra
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Ajánlott olvasmány nyárra
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
Rideg Sándor: Indul a bakterház
Kötelező olvasmány a tanév során
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
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