TANESZKÖZLISTA – 2018/2019. tanév
7.b
Osztályfőnök: Málek Orsolya
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:
IRODALOM:
2 db A4-es vonalas füzet (nem spirál)
MAGYAR NYELV: 2 db A4-es vonalas füzet (nem spirál)
MATEMATIKA:
2 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)
1db A4-es sima füzet (geometria), a 6. osztályos folytatható
Hegyes, jó minőségű körző tokban (névvel ellátva)

3 féle vonalzó (2 féle derékszögű, 1 db 30 cm hosszú egyenes) névvel
ellátva Szögmérő monogrammal ellátva
Számológép (a gyerek nevével ellátva)
TÖRTÉNELEM:

1 db A4-es vonalas füzet (nem spirál)

BIOLÓGIA:

1 db A5-ös vonalas füzet

KÉMIA:

1 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)

FIZIKA:

vonalzók, színes ceruzák,
1 csomag írólap röpdolgozatoknak
1 db A4-es négyzethálós füzet (nem spirál)

FÖLDRAJZ:

1 db A4-es vonalas füzet (nem spirál)

LANDESKUNDE:

1 db A5-ös vonalas füzet (nem spirál), jó a tavalyi is

NÉMET:

1 db A4-es vonalas füzet, jó a tavalyi is
1 db szótárfüzet, folytathatja a 6. osztályost
6. osztályos tankönyv, munkafüzet, 2 éves anyag van bennük

INFORMATIKA:

1 db A4-es vonalas füzet (nem spirál)

ETIKA:

1 db A5-ös vonalas füzet

TECHNIKA:

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)

ÉNEK:

1 db kotta füzet, jó a tavalyi is

RAJZ:

30 db A4-es, 10 db A3-as szép fehér rajzlap
filctoll készlet, festék, ecset,
3 B-s ceruza
30 cm-es vonalzó (Erzsi néni beszedi, mindenki írja rá a nevét)

TESTNEVELÉS:

2-3 db piros rövid ujjú póló,
fekete vagy sötétkék rövidnadrág, lányoknak térdig érő fekete latex nadrág is jó
3-4 pár fehér zokni
edzőcipő
hideg időre melegítő

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
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

