Taneszközigény 7. osztály
- kokárda
Történelem:
- 1 darab A/4-es sima lapú füzet, vagy a tavalyi folytatható
- piros, kék, zöld színes ceruzák
Ének:
-

1 darab kottafüzet A/4-es vagy a tavalyi folytatható

Magyar nyelvtan:
- 1 darab vonalzó
- Zöld színes vagy zöld toll
- 2 db A4-es vonalas füzet (Nagy alakú, nem spirál!)
Irodalom:
- 1 darab A4-es vonalas füzet (Nagy alakú, nem spirál!)
Ajánlott olvasmány:
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Német:
-

2 darab A/4 vonalas füzet
1 darab szótárfüzet
2 db mappa
1 db szótárfüzet
3 db vonalas füzet
1 db papírmappa

a tavalyi folytatható

Számítástechnika:
- 1 darab négyzetrácsos füzet, vagy a tavalyi folytatható
Biológia:
Földrajz:
Fizika:
-

1 darab sima füzet A4-es
1 db sima füzet 21-32
2 darab sima füzet A/4-es (ne spirál!)
vonalzók (háromszög, hosszú)
színes ceruzák (kék, zöld, piros)

Kémia:
-

Testnevelés:
- rövidnadrág
- fehér póló vagy trikó
- fehér váltó zokni
- tornacipő
- tornazsák
- tisztasági csomag
Rajz, művészettörténet:
A hatodik osztályból megmaradt felszerelések tovább vihetők, kiegészíthető.
Alapfelszerelést egy cipősdobozban mindent névvel ellátva kérünk, mert beszedésre
kerülnek. A szaktanár a rajzfelszerelés technikai kellékeit csak a 8. osztály végén osztja
vissza a tanulóknak.
A következő években csak az elfogyott kellékeket kell pótolni, mint: rajzlap, tempera,
filctollak, ragasztó.
Rajzdoboz alapfelszerelése:

Angol:
-

Matematika:
- 3 darab A/4-es- négyzetrácsos füzet (ne spirál!)
- 1 darab A/4-es- sima füzet
- 2 darab vonalzó (1db derékszögű vonalzó, a másik bármilyen lehet)
- körző (inkább fém, ami nem esik szét az első használat után)

1 darab A/4-es négyzetrácsos vagy sima füzet
legalább 4 féle színű toll vagy filctoll

1.Tisztasági csomag a tantárgyhoz: öltözetvédő sima póló/vagy kötény, - kis szappan, kis
törölköző, -újságpapír, - konyhai szivacs
2.Technikai kellékek: -1db sima füzet nagyalakú A/3 (80-32) művészettörténethez-1db
A/4-es papírmappa a rajzoknak, -1db A/4 rajztábla-szerkesztőeszközök: 1 db körző, 1 db
(30cm) egyenesvonalzó, 1db (20cm) háromszögű vonalzó - 1db hegyes, jól vágó olló RAGASZTÓK:1db stiftes ragasztó és 1db folyékony ragasztó-1db cellux, - 1 db madzag
(kb. 2m)
3.Festéshez szükséges eszközök: -1 műanyag keverőpaletta, -ecsettörlőrongy, -stabíl
vízesedény, - 4db ecset ( 2,4,6, 10)-12-es vízfesték (ajánlott márka: Süni)-12-es tempera
készlet (ajánlott márka: Süni Color posterpaints 12 színes tempera)
4.Rajzoláshoz szükséges eszközök (tolltartóba):
-2db grafit ceruza (2B, 7B), - 1db radír, -1db tartályos hegyező, -1 doboz zsírkréta
-12-es filctollkészlet
-12-es színesceruza készlet

Csak az elfogyott kellékeket kell pótolni:
-12-es tempera készlet (ajánlott márka: Süni Color posterpaints 12 színes tégelyes tempera)
-40db fehér-rajzlap
- 1db A/4 bármilyen színű kartonlap
- 5db A/5 boríték
-1 db indigó
- 1db folyékony ragasztó, és stift ragasztó
-Ha elfogyott vagy kiszáradt, csak akkor kell újat venni: 12-es filctoll készlet-12-es
ceruzakészlet
Technika:
-

1 darab háromszögű vonalzó
1 csomag színes papír
5 db rajzlap
színes ceruzák, filctoll
1 folyékony ragasztó
1 darab cellux
néhány újságpapír

Erkölcstan
-

színes ceruzák, filctoll, ragasztó, olló- jó a többi tantárgynál használatos
1 db A/4-es simalapú füzet

A napköziseknek, vagy akik az uzsonnát hazaviszik, kérnénk nejlonzacskóra 200 Ft - ot.
A listán többször szereplő eszközöket (pl.: vonalzók, színesek, ragasztó) elegendő egyszer megvenni.
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