Tanszerlista a 2020-2021-as tanévre

1db egyenes vonalzó
1 db körző

3. a, b, c, d osztály
12 db vonalas füzet (12-32)
(2 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás, 1
környezetismeret, 1 olvasónapló, 3 német,
1 db erkölcstan/ hittan)
1 db négyzethálós matematika füzet
1db leckefüzet
1 db bármilyen üzenő füzet
A füzetekre csak a gyermek nevét és
osztályát írjátok rá, nem kell más!!!
Tolltartóba:
3 db HB-s grafit ceruza-JÓ MINŐSÉGŰ
Színes ceruzák
2 db kék színű golyóstoll
Radír
Hegyező
Rövid vonalzó

Matematika/pados doboz:
-a kettőből egy stiftes ragasztó+ olló
-játék hőmérő
-1 db centiméterszalag
váltócipő, esőkabát
Technika dobozba(a tavalyi teljesen
megfelelő, ha használható, jó állapotban
vannak benne az eszközök)
4 vagy 6 db-s (ne tűfilc) filctoll
2 db ragasztó stift
2 db folyékony ragasztó
1 doboz zsírkréta
1 doboz vízfesték
1 doboz tempera
Ecsetek, pamut törlőkendő
1 doboz gyurma

- 60 db rajzlap A/4 (famentes - fehér)
- 10 db pauszpapír A/4-méretben
- 1 db /hajtogatós/ dosszié rajzhoz(jó a
tavalyi)
- 2 db lefűzős dosszié
- 1 db „lapos” mappa a tavalyi is jó
- Színes papír pótoljátok akinek kevés
van.
Tornazsákba:
Tornacipő, ami kényelmes, fogja a gyerek
bokáját
Rövidnadrág
Póló
Kérjük, a tankönyveket, füzeteket,
becsomagolni, és a taneszközöket névvel
ellátni!!!
Kötelező olvasmány 3. osztályban:
Lázár Ervin A négyszögletű kerek erdő
(Kérjük, a nyár folyamán NE ezt a könyvet
olvassák a gyerekek!)
Egyéb ajánlott olvasmányok a nyárra:
Tersánszky Józsi Jenő – Misi mókus
kalandjai
Erich Kastner – A két Lotti
Tatai Sándor - Kinizsi Pál
Fekete István – Vuk
Benedek Elek meséi
Grimm legszebb meséi
Illyés Gyula 77 magyar népmese, 7 meg 7
magyar népmese
Már tudok olvasni sorozat kötetei,
illetve BÁRMILYEN, korosztályának
megfelelő olvasnivaló!!!

Tanszerlista a 2020/2021-as tanévre
3.e osztály
Füzetek:
8 db vonalas füzet (12-32)
(olvasás,
írás,
környezetismeret),

nyelvtan,

Technika dobozba:
angol

2 db négyzethálós füzet (matematika),
1 db szótár füzet,
1 db kotta füzet,
1 db leckefüzet
Tolltartóba:
3 db HB-s grafit ceruza,
1 db kék színű golyóstoll,
színes ceruzák (12 színű),
radír, hegyező, rövid vonalzó

A tavalyi eszközök tökéletesek, nem kell
újat venni, csak ha kifogyott,
tönkrement…

1 db olló,
1 db hosszú, egyenes vonalzó (névvel
ellátva, ha lehet, rugalmas),
2 db ragasztó stift,
1 db folyékony ragasztó (technokol),
1 doboz zsírkréta,
1 doboz jó minőségű vízfesték,
1 doboz tempera,
2 db fekete filctoll,
ecsetek (vékony, közepes, vastag), 2
db vizes edény, pamut törlőkendő

Váltócipő és tisztasági csomag:
váltócipő, napköziseknek esőkabát,
papírzsebkendő, szalvéta,
10 db eldobható műanyagpohár

Egyéb:
1 csomag írólap,
órarend,
füzet- és könyvborítók,
füzetcímkék névvel

Tornazsákba:
tornacipő,
rövidnadrág,
póló,
1 pár zokni,
kinti testnevelésre melegítő nadrág

Kötelező olvasmányok
3. osztályban:
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek
Erdő

Rajzra:
50 db műszaki rajzlap A/4 (nem
keretezett),
1 cs. origami papír A/4,
1 cs. origami papír A/3,
1 db (hajtogatós) dosszié

Mindenkinek kellemes pihenést
kívánunk a nyári szünetre!
Ibolya és Anikó néni

Tanszerlista a 2020/2021-es tanévre
4.a osztály
Füzetek:
 1 db vonalas füzet (21-32)
üzenő füzet

 11 db nagyalakú (A/4-es) vonalas
füzet (fűzött, nem spirálos, de margós)
olvasás, olvasónapló, fogalmazás (2)
nyelvtan, helyesírás, környezetismeret,
etika, angol, német (2) füzet
 2

db
nagyalakú
(A/4-es)
négyzethálós füzet (fűzött, nem
spirálos, de margós)
matematika

 1 db nagyalakú (A/4) kotta füzet
 1 db szótárfüzet
német

Tolltartóba:
 3 db HB-s grafit ceruza (Rotring
jellegű ceruza is lehet, ha tud vele írni),
 2 db kék színű golyóstoll
 1 db zöld golyóstoll
 színes ceruzák (12 színű),
 6 db filctoll
 radír, hegyező, rövid vonalzó

Tornazsákba:
tornacipő, rövidnadrág, póló, 1 pár
zokni, kinti testnevelésre melegítő
nadrág, babzsák
Rajzra:
50 db fehér színű rajzlap A/4,
1 db fekete fotókarton
Technika dobozba:
A tavalyi eszközök tökéletesek, nem kell
újat venni, csak ha kifogyott,
tönkrement…

1 db 2B ceruza,
1 db 3B ceruza,
1 db fekete tűfilc (S)
1 db olló,
1 db ragasztó stift,
1 db folyékony ragasztó (technokol),
1 doboz zsírkréta,
1 doboz jó minőségű vízfesték,
1 doboz tempera,
2 db fehér tempera,
ecsetek (2,4,6,10), vizes edény, pamut
törlőkendő
1 db szivacs (mosogatószivacs)
10 db A4-es méretű tónuspapír
(tetszőleges színekben)

Pados dobozba:
 1 db olló
 1 db ragasztó stift
 2 db dobókocka
 1 db szegély nélküli tükör
 1 db műanyag óramodell
 1 db műanyag hőmérő
 1 db körző
 1 db 30 cm-es vonalzó,
 1 db derékszögű vonalzó,
 szögmérő
 1 db cellux
 10 db lufi
Váltócipő és tisztasági csomag:
váltócipő, papírzsebkendő, szalvéta,
10 db eldobható műanyagpohár,
esőkabát

egy marék vatta
gyertya
2 db vastag tű, cérna, gombok
Egyéb:
2 csomag írólap,
órarend,
füzet- és könyvborítók,
füzetcímkék névvel
1 db fűzős dosszié (német)
1 db hajtogatós dosszié (iskolatáskába
a papíroknak)

Kötelező olvasmány
4. osztályban:
Csukás István: Nyár a szigeten
(Nem szükséges nyáron elolvasni, tanév
közben fogjuk közösen feldolgozni.)

Tanszerlista a 2020/2021-es
tanévre
4.b osztály


7 db vonalas füzet (21-32)



Csak a gyermek neve legyen rajta
Aki etikát fog tanulni:
1 db vonalas füzet (21-32)




1 db négyzethálós füzet
2 db lefűzhető mappa (a régi is jó, ha




megfelelő az állapota)
1 db bármilyen üzenő füzet
NÉMET: 2 db nagyalakú (A/4-es) vonalas
füzet (fűzött, nem spirálos, de margós)
szótár füzet
2 db paplanos vagy lefűzhető mappa



NÉPISMERET: marad a tavalyi,
folytatólagosan írnak bele



ANGOL: várunk szeptemberig

Tolltartóba:
 3 db HB-s grafit ceruza (Rotring jellegű
ceruza is lehet, ha tud vele írni),


2 db kék színű golyóstoll




1 db zöld golyóstoll
színes ceruzák (12 színű),




6 db filctoll
radír, hegyező, rövid vonalzó

Pados dobozba:
 1 db olló
 1 db ragasztó stift
 2 db dobókocka
 1 db műanyag óramodell
 1 db műanyag hőmérő
 1 db körző
 1 db cellux
Rajzra:


20 db fehér színű rajzlap A/4,

Technika dobozba:
A tavalyi eszközök tökéletesek, nem kell újat
venni, csak ha kifogyott, tönkrement…


1 db olló,




2 db ragasztó stift,
1 db folyékony ragasztó (technokol),





1 doboz zsírkréta,
1 doboz jó minőségű vízfesték,
1 doboz tempera,




1 db fehér tempera,
ecsetek (2,4,6,10), vizes edény, pamut



törlőkendő
1 db szivacs (mosogatószivacs)

Tornazsákba:
tornacipő, rövidnadrág, póló, 1 pár zokni, kinti
testnevelésre melegítő nadrág,
Egyéb:




2 csomag írólap,
órarend,
füzet- és könyvborítók,




füzetcímkék névvel
1 db fűzős dosszié (német)



1 db hajtogatós dosszié (iskolatáskába a
papíroknak)

Váltócipő és tisztasági csomag:
váltócipő, esőkabát
Kötelező olvasmány
4. osztályban:
Csukás István: Nyár a szigeten
(Ne ezt olvassák nyáron, tanév közben fogjuk
közösen feldolgozni.)
Nyári könyvajánló:
 Bálint Ágnes: Szeleburdi család
 Berg Judit - Kertész Erzsi: A négy
madár titka
 Csukás István: Vakáció a halott utcában
 Erich Kӓstner: Május 35
 Nógrádi Gábor: Emmike nem semmike

TANSZERLISTA 4. OSZTÁLY
10 db vonalas füzet (21-32) +2 db pótfüzet (olvasás, nyelvtan fogalmazás, környezet, olvasónapló, német, német-népismeret)
2 db négyzethálós füzet (A/4-es margós, nem spirál füzet)!
1 db egyenes vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1 db kottafüzet
kis téglalap alakú, nem keretes tükör
2 db papírdosszié (tecnika, rajz)
2 csomag írólap
(Minden eszközből jó a tavalyi, csak akkor vegyenek újat, ha nincs, vagy megrongálódott.)
füzetek: (név, osztály)
Tolltartóba
3 db grafit ceruza (HB)
Toll (kék, egy piros és egy zöld)
Színes ceruzák (legalább 12 szín)
Radír
Kis vonalzó egyenes
hegyező
Technika csomag: (cipős doboz)
50 db műszaki rajzlap
1 cs. négyzet alakú origami papír
1 cs. színes kivágó papír
Vízfesték (min. 12-es)
Tempera (6-os) +1 tubus fehér
3 db ecset különböző vastagságú (vékony, közepes, vastag, NEM LAPOS)
2 stiftes ragasztó (pl. UHU, Pritt )
törlőkendő
12 színű zsírkréta
Olló
Törlőkendő
Vizes edény
Alátét (műanyag)
(Itt is lehetnek a tavalyi eszközök, csak abból kell új, ami megrongálódott, elfogyott.)
Tornafelszerelés
Fehér póló, fehér zokni
Tornanadrág
Hagyományos tornacipő, sportcipő
Ajánlott olvasmányok a nyári szünetre:
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Fekete István: Vuk
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr
Nógrádi Gábor :Petepite
Berg Judit :Rumini
Lázár Ervin: A hétfejű tündér
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
A magyar helyesírás szabályai – lehetőség szerint , a fogalmazások ellenőrzéséhez
Kötelező olvasmány 4. osztályban:

Csukás István Nyár a szigeten – Közös feldolgozás az év folyamán

Tisztálkodáshoz, étkezéshez:
Papírszalvéta- év során folyamatosan
Váltócipő
100-as zsebkendő- év során folyamatosan
esőkabát (napköziseknek különösen fontos!)
sebtapasz
műanyag pohár
Nem szükséges mindenből újat venni, ha az előző évi még jó, azt is be lehet hozni. A matematika 2. kötetet kérem őrizzétek meg, mert az
ismétlés témaköréhez szükség lesz rá.
Kérem, hogy az első tanítási napon hozzátok be az összes felszerelést és az aláírt bizonyítványt. A felszerelések legyenek ellátva névvel.
Jó pihést kívánok a nyári szünetre!
üdvözlettel:

Tóth Ilona

Tanszerlista a 2020/2021-es tanévre
4.d osztály
Füzetek:
 1 db vonalas füzet (21-32)
(üzenő füzet)

 10 db nagyalakú (A/4-es) vonalas
füzet (fűzött, NEM spirálos, de

Tornazsákba:
 tornacipő, sötét
 rövidnadrág
 fehér póló
 1 pár fehér zokni
 kinti
testnevelésre
nadrág

melegítő

margós)
irodalom, olvasónapló, fogalmazás
nyelvtan, környezetismeret, etika, angol,
német, német témafüzet, népismere füzet

Rajzra:
 50 db fehér színű rajzlap A/4,
 1 db fekete fotókarton

db
nagyalakú
(A/4-es)
négyzethálós füzet (fűzött, nem

Technika dobozba:

 2

spirálos, de margós)
(matematika)

 1 db nagyalakú (A/4) kotta füzet
 1 db szótárfüzet
(német)

Tolltartóba:
 3 db HB-s grafit ceruza
 2 db kék színű golyóstoll
 színes ceruzák (12 színű)
 6 db filctoll
 radír, hegyező, rövid vonalzó
Pados dobozba:
 1 db olló
 1 db ragasztó stift
 2 db dobókocka
 1 db műanyag óramodell
 1 db körző
 1 db 30 cm-es vonalzó,
 1 db derékszögű vonalzó,
 szögmérő
 1 db cellux
 4 színű alkoholos filc
Váltócipő és tisztasági csomag:
 váltócipő
 pohár (névvel)
 papírzsebkendő
 szalvéta
 esőkabát

A tavalyi eszközök tökéletesek, nem kell
újat venni, csak ha kifogyott,
tönkrement…

 1 db 2B ceruza,
 1
db
folyékony
ragasztó
(technokol),
 1 doboz zsírkréta,
 1 doboz jó minőségű vízfesték,
 1 doboz tempera,
 2 db fehér tempera,
 ecsetek (2,4,6,10),
 vizes edény,
 pamut törlőkendő
 1 db szivacs (mosogatószivacs)
Egyéb:
 órarend,
 füzet- és könyvborítók,
 füzetcímkék névvel
 2 db fűzős dosszié

(német,

mépismeret)


1

db

hajtogatós

dosszié

(iskolatáskába a papíroknak)

 5 db lufi (tánc)

Kötelező olvasmány
4. osztályban:
Csukás István: Nyár a szigeten
(Nem szükséges nyáron elolvasni, tanév
közben fogjuk közösen feldolgozni.)

Tanszerlista a 2020/2021-es tanévre
4.e osztály
Füzetek:
 1 db vonalas füzet (21-32)
(üzenő füzet)

 10 db nagyalakú (A/4-es) vonalas
füzet (fűzött, nem spirálos, de margós)
(olvasás,
olvasónapló,
fogalmazás
nyelvtan, helyesírás, környezetismeret,
etika, angol, pótfüzetek)

db
nagyalakú
(A/4-es)
négyzethálós füzet (fűzött, nem

 2

spirálos, de margós)
(matematika, sakk)

 1 db nagyalakú (A/4) kotta füzet
 1 db szótárfüzet
(angol)

Tolltartóba:
 3 db HB-s grafit ceruza (Rotring
jellegű ceruza is lehet, ha tud vele írni),
 2 db kék színű golyóstoll
 1 db zöld golyóstoll
 színes ceruzák (12 színű),
 6 db filctoll
 radír, hegyező, rövid vonalzó
Pados dobozba:
 1 db olló
 2 db ragasztó stift
 2 db dobókocka
 1 db szegély nélküli tükör
 1 db műanyag hőmérő
 1 db körző
 1 db 30 cm-es vonalzó,
 1 db derékszögű vonalzó,
 1 db cellux
(jó állapotú tavalyi eszközök is
megfelelnek)
Váltócipő és tisztasági csomag :
váltócipő, papír zsebkendő (2
csomag), szalvéta (2 csomag), 10 db
eldobható műanyagpohár, esőkabát

Tornazsákba:
tornacipő, rövidnadrág, póló, 1 pár
zokni, kinti testnevelésre melegítő
nadrág, babzsák
Rajzra:
50 db fehér színű rajzlap A/4,
1 db fekete fotókarton, 2 csomag
origami papír A /4
Technika dobozba:
A tavalyi eszközök tökéletesek, nem kell
újat venni, csak ha kifogyott,
tönkrement…

1 db 2B ceruza,
1 db 3B ceruza,
1 db fekete tűfilc (S)
1 db olló,
1 db ragasztó stift,
1 db folyékony ragasztó (technokol),
1 doboz zsírkréta,
1 doboz pasztellkréta,
1 doboz jó minőségű vízfesték,
1 doboz tempera,
2 db fehér tempera,
ecsetek (2,4,6,10), vizes edény, pamut
törlőkendő
1 db szivacs (mosogatószivacs)
egy marék vatta
gyertya
2 db vastag tű, cérna (2 szín)
Egyéb:
2 csomag írólap,
órarend,
füzet- és könyvborítók,
füzetcímkék
1 db fűzős dosszié (sakk )
4 db hajtogatós dosszié (rajz, angol,
iskolatáskába a papíroknak)

Kötelező olvasmány
4. osztályban:
Csukás István: Nyár a szigeten
(Nem szükséges nyáron elolvasni, tanév
közben fogjuk közösen feldolgozni.)

