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Matematika
1 db négyzetrácsos füzet (A/4)
1 db sima füzet (A/4)
1 db kockás füzet, vastag (A/5)
Vonalzók (egyenes, 2 db háromszög alakú) körző, szögmérő
1 db lefűzős dosszié 20 db genothermmel (irattartó tasak)
Grafit ceruzák, szerkesztéshez rotring ceruza
2 cs írólap
5db milliméterpapír
1 csomag gyurma
1 csomag szívószál ( erős)
1 db colostok ( összecsukható mérőléc)
2 db dobókocka
1 csomag Vonalhálós és pontrácsos papír (ferde és egyenes)
Kicsi tükör
Papírmappa ( fénymásolatokhoz)
Informatika
1 db négyzetrácsos füzet (A/5)
Magyar nyelv és irodalom
6 db vonalas füzet (A/5)
2db lefűzős dosszié műanyag tasakokkal
A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás Akadémiai Kiadó)

Természetismeret
2 db sima füzet (A/4)
Lehetőség szerint földrajzi atlasz (Mozaik Tk kiadó, Ms-4120 kóddal). Iskolában van
elég, otthoni gyakorláshoz ajánlott.
Hittan
1 db vonalas füzet (A/5)
1db lefűzős dosszié műanyag tasakokkal
Történelem
2 db vonalas füzet (A/5)
1db papír dosszié
kb. 10 cm-es vonalzó a tolltartóban
Angol
2 db vonalas füzet (A/4)
1 db szótárfüzet (tavalyi is lehet)
Német
1 db vonalas füzet (A/5)
1 db szótárfüzet ( a tavalyit folytatjuk)
Ének
1 db kotta füzet + furulya
Technika
1 db sima füzet (A/4),10 db rajzlap, fonal, spárga, hurkapálca, hímzőcérna, tű,
ragasztó, félfamentes rajzlap,zsírkréta
Osztályfőnöki
1 db vonalas füzet (A/5)

Egyenruha:
 galléros fehér ing/ blúz
 SÖTÉTKÉK nadrág/ szoknya
 Sötét alkalmi cipő
 Sötét zokni / testszínű harisnyanadrág
 Nyakkendő jelvénnyel
Rajz
1 db viaszos vászon (50X70 cm)
1 db vonalas füzet (A/4)
1 db gyűjtőmappa (pólyás papír dosszié)

20 db műszaki rajzlap (A/4)
30 db félfamentes rajzlap (A/4)
10 db itatós lap (A/4)
1 db csiptetős rajztábla
1 db 12 színű vízfesték
1 doboz jó minőségű tempera
3 db ecset ( vékony, közepes, vastag )
1 db ecsettál ( margarinos doboz méretű )
1 db ecsettörlő rongy ( nedvszívó )
1 db műanyag lap festékkeveréshez
2 cs színes papír ( A/5 vagy A/4 )
1 doboz GIOCONDA zsírkréta
1db Toisondor pasztellkréta
2 db ragasztó (stift és tubusos)
1 db jól vágó olló
Testnevelés
sötétkék tornanadrág, fehér póló, zokni, világos talpú tornacipő. Szeptembertől
melegítő legyen a tornazsákban!
Az első tanítási napra kell behozni:
1 cs. szalvéta
4 tek. WC papír
1 db szappan
2 cs. papírzsebkendő ( 100 db )
3 tek. papírtörlő
- a tanulószobásoktól dupla mennyiséget kérünk –
FIGYELEM! A lefűzős dossziékban csak az adott tantárgy anyagai tárolhatók!

