
 

Taneszközlista a 8. osztályosoknak a 2019/20. tanévre 

 

Magyar nyelv: 2 db nagyalakú vonalas füzet (lehetőleg olyan legyen, aminek van margója és nem 

spirálfüzet) 

Magyar irodalom: 2 db nagyalakú vonalas füzet (lehetőleg olyan legyen, aminek van margója és nem 

spirálfüzet) 

Kötelező olvasmányok: 

1. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig  

2. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

A tanév során mind a két házi olvasmányból házi dolgozatot / olvasónaplót kell majd 

készítened. Kérlek, ha nincsenek meg a regények, próbáld meg a nyáron beszerezni! 

 

Történelem: 1 db nagyalakú vonalas füzet 

Matematika: 2 db nagyalakú négyzetrácsos füzet 

                       1 db nagyalakú sima füzet      (Ne legyen spirálfüzet!) 

                       2 db vonalzó (háromszög, egyenes) 

                       1 db HASZNÁLHATÓ körző, továbbá 1 db számológép 

Biológia: 1 db sima nagyalakú füzet 

Földrajz: 1db vonalas nagyalakú  füzet 

Fizika:  1 db nagyalakú négyzetrácsos füzet 

Kémia: 1 db nagyalakú négyzetrácsos füzet 

Ének: 1 db kottafüzet (ötvonalas) (a 7. osztályban használt is jó, ha nem telt be) 

Informatika: ---------------------- 

Rajz :                     tolltartóban: ceruza (HB, 2B), 6 db színes ceruza, 6 db filctoll + 1 db                  

                              négyzetrácsos nagyalakú füzet 

                              beadni:  40 db tiszta fehér műszaki rajzlap (nem vonalazott) 
 

Testnevelés: tornacipő,fehér póló, rövid vagy hosszú nadrág  

Etika/Hit-és erkölcstan:  1 db vonalas füzet 

Nemzetiségi német nyelv és irodalom:             1 db szótárfüzet 

                                                                          1 db vonalas nagyalakú füzet 

                                                                         1 db papucsos/pólyás mappa 

Angol nyelv: 1 db szótárfüzet, 1 db vonalas nagyalakú füzet, 1 db füzet szódolgozatra (tavalyi 

felszerelés megfelelő: tk., mf., szótárfüzet, füzet) 

Nemzetiségi német népismeret: 1 db nagyalakú vonalas füzet, 1 db papucsos/pólyás mappa 

_____________________________________________________________________________          

A tolltartóban mindig legyen: 2 db kéken fogó toll, 1 db zölden fogó, 1 db pirosan fogó és 1 db feketén 

fogó toll, 2 db ceruza, radír, kisméretű vonalzó, olló, 6 db – os színes ceruza  

Célszerű beszerezni egy olyan mappát, amelyben az órákon kapott fénymásolatokat tarthatod. 

A tanévnyitó időpontjáról a honlapon lehet tájékozódni: http://hunyadi-dh.hu 

A tanév első tanítási napja: szeptember 2. Legyen nálad enni- és innivaló, mert ezen a napon még 

nem tudsz ebédelni az iskolában.    

Az első napon legyen nálad: 

a) a bizonyítványod 

b) tolltartó 

c) 1 db füzet (osztályfőnöki füzet) 

d) enni- és innivaló 

 

Tisztelt Szülők! 

Az első tanítási napon 16 óráig biztosítunk felügyeletet. Kérem, írásban jelezzék az osztályfőnöki 

füzetben, amennyiben kérnek ügyeletet gyermekük számára. 

Dunaharaszti, 2019. június 20.                                                                          Vighné Bacsó Mónika igh. 


