5. osztály
1 db üzenő + 1 db leckefüzet + 1 db A4-es papírmappa
tolltartóba: 2 kék toll, 3 grafitceruza, színes ceruzák (zöld!!), radír, kis
vonalzó, hegyező
3 db A5-ös vonalas füzet,
magyar
1 csomag írólap
1 db A5 vonalas
történelem
1db regiszteres füzet,
50 db A4-es géppapír
1db (2 évet kibíró) nagyalakú vonalas füzet+szótárfüzet,
angol
1 csomag írólap
5 db négyzetrácsos füzet,
matek
1db sima füzet, körző,
vonalzó (2 derékszögű+1 egyenes), szögmérő
1 db A5-ös vonalas füzet
természetKicsi stift ragasztó
tudomány
50 db fehér fénymásoló papír
ének
A/5-ös hangjegyfüzet
A/4-es rajzlap – 40 db,
A/3-as rajzlap – 10db,
6 db-os tubusos tempera, keverőtál, 3db különböző
rajz
vastagságú ecset (2,4,8-as), ecsettál, törlő,
12-es filckészlet,
12-es ceruzakészlet, olló, színes lap, stift ragasztó
testnevelés
fehér póló, sötét nadrág, fehér talpú tornacipő

6. osztály
1 db üzenő + 1 db leckefüzet + 1 db A4-es papírmappa
tolltartóba: 2 kék toll, 3 grafitceruza, színes ceruzák, radír, kis vonalzó,
hegyező
3 db A5-ös vonalas füzet,
magyar
1 csomag írólap
1 db A5 vonalas,
tavalyi regiszteres füzet,
történelem
A4-es vonalas tételfüzet
50 db A4-es géppapír
honismeret
1 db A5-ös vonalas füzet
angol
mindenki folytatja a régi füzeteket, 1 csomag írólap
5 db négyzetrácsos füzet,
1db sima füzet, körző, vonalzó (2 derékszögű+1 egyenes),
matek
szögmérő, számológép
50 db fehér fénymásoló papír
természet1 db A5-ös vonalas füzet,
tudomány
1 csomag írólap
ének
A/5-ös hangjegyfüzet
A/4-es rajzlap – 40 db,
A/3-as rajzlap – 10db,
tavalyi készlet feltöltve:
rajz
6 db-os tubusos tempera, keverőtál, 3db különböző
vastagságú ecset (2,4,8-as), ecsettál, törlő,
12-es filckészlet,
12-es ceruzakészlet, olló, színes lap, stift ragasztó
testnevelés
fehér póló, sötét nadrág, fehér talpú tornacipő

7. osztály
1 db üzenő + 1 db leckefüzet + 1 db A4-es papírmappa
tolltartóba: 2 kék toll, 3 grafitceruza, színes ceruzák, radír, kis vonalzó,
hegyező
magyar

történelem
kémia
angol
matek
biológia
földrajz
fizika

2 db A4-es nagyalakú,
(nem spirál) vonalas füzet,
1 csomag írólap
1 db vonalas A5-ös füzet,
tavalyi regiszteres + a tétel füzet,
50 db A4-es géppapír
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
A4-es vonalas füzet, szótárfüzet, 1 csomag írólap
5 db négyzetrácsos füzet,
1db sima füzet, körző, vonalzó
(2 derékszögű+1 egyenes), szögmérő
1 db A4-es vonalas füzet,
50 db fehér fénymásoló papír
1 db A4-es vonalas füzet
1 db A4-es tételfüzet
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet

ének

A/5-ös hangjegyfüzet
A/4-es rajzlap – 40 db,
A/3-as rajzlap – 5 db,
tavalyi készlet feltöltve:

rajz

6 db-os tubusos tempera, keverőtál, 3db különböző vastagságú ecset
(2,4,8-as), ecsettál, törlő,
12-es filckészlet, stift ragasztó
12-es ceruzakészlet, olló, színes lap,

testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér talpú tornacipő

8. osztály
1 db üzenő + 1 db leckefüzet + 1 db A4-es papírmappa
tolltartóba: 2 kék toll, 3 grafitceruza, színes ceruzák, radír, kis vonalzó,
hegyező
magyar

történelem
kémia
angol
matek
biológia
földrajz
fizika

2 db A4-es nagyalakú,
(nem spirál) vonalas füzet,
tavalyi tétel füzet
1 csomag írólap
1 db vonalas A5-ös füzet,
tavalyi regiszteres + tétel füzet,
50 db A4-es fénymásoló papír
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet + egy tétel füzet
mindenki folytatja a régi (A4+ szótár) füzeteket,
A4-es vonalas tételfüzet
5 db négyzetrácsos füzet,
1db sima füzet, körző, vonalzó
(2 derékszögű+1 egyenes), szögmérő, számológép
1 db A5-ös vonalas füzet,
1 csomag írólap
1 db A5-ös vonalas füzet
tételfüzet
50 db fehér fénymásoló papír
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet

ének

A/5-ös hangjegyfüzet
A/4-es rajzlap – 40 db,
A/3-as rajzlap –5 db,
előző évek doboza feltöltve:

rajz

6 db-os tubusos tempera, keverőtál, 3db különböző vastagságú ecset
(2,4,8-as), ecsettál, törlő,
12-es filckészlet, stift ragasztó
12-es ceruzakészlet, olló, színes lap,

testnevelés

fehér póló, sötét nadrág, fehér talpú tornacipő

