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Kötelező olvasmány
/ Nyári feladat / Egyéb

Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc: A
Pál utcai fiúk Ajánlott olvasmány:
Nógrádi Gábor: Petepite (fiúknak);
Nógrádi Gábor: Az anyu én vagyok
(lányoknak)

Kötelező olvasmány: Tamási Áron: Ábel
Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri
Kötelező olvasmány: Móricz Zsigmond: a rengetegben; Shakespeare: Rómeó és
csillagok; Ajánlott olvasmány: Nógrádi
Légy jó mindhalálig Ajánlott olvasmány: Júlia Ajánlott olvasmány: Szabó
Gábor: Petepite (fiúknak); Nógrádi
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője Magda: Abigél; Móricz Zsigmond: Légy jó
Gábor: Az anyu én vagyok (lányoknak)
mindhalálig

Magyar irodalom

1 db kisméretű (A5) vonalas füzet (212 db (A4) vonalas füzet, kék és zöld színű 2 db (A4) vonalas füzet, kék és zöld színű 2 db (A4) vonalas füzet, kék és zöld színű
32), 1 db (A4) vonalas füzet, kék és zöld
toll
toll
toll
színű toll

Magyar nyelvtan

1 db kisméretű (A5) vonalas füzet (212 db (A4) vonalas füzet, kék és zöld színű 2 db (A4) vonalas füzet, kék és zöld színű 2 db (A4) vonalas füzet, kék és zöld színű
32), 1 db (A4) vonalas füzet, kék és zöld
toll
toll
toll
színű toll

Történelem

A5 (21-32) vonalas füzet
(kb. 23 soros)

A5 (21-32) vonalas füzet
(kb. 23 soros),
az előző tanévi folytatható

A5 (21-32) vonalas füzet
A5 (21-32) vonalas füzet
(kb. 23 soros),
(kb. 23 soros), az előző tanévi folytatható
az előző tanévi folytatható

Angol nyelv

1db nagyméretű vonalas füzet, 1db
szótárfüzet,de akinek nincs beadva
szótárfüzete, annak 2db, 1db A /4
irattartó mappa

1db nagyméretű vonalas füzet, 1db
szótárfüzet, akinek nem volt beadott
szótára, annak 2db, 1 db A/4-es irattartó
mappa

1db nagyméretű vonalas füzet, 1db
szótárfüzet, akinek nincs beadva
szótárfüzete, annak 2db, 1 db A/4-es
irattartó mappa

1db nagyméretű vonalas füzet, 1 db
szótárfüzet, akinek nincs beadva 1, annak
2db, 1db A/4-es mappa

Német nyelv

1 db A/4-es méretű vonalas füzet,1 db
kisméretű szótárfüzet (jó a tavalyi is),
lefűző (kb.25-30 fólia
tasakkal=genotherm)

1 db A/4-es méretű vonalas füzet,1 db
kisméretű szótárfüzet (jó a tavalyi is),
lefűző (kb.25-30 fólia
tasakkal=genotherm)

1 db A/4-es méretű vonalas füzet,1 db
kisméretű szótárfüzet (jó a tavalyi is),
lefűző (kb.25-30 fólia
tasakkal=genotherm)

1 db A/4-es méretű vonalas füzet,1 db
kisméretű szótárfüzet (jó a tavalyi is),
lefűző (kb.25-30 fólia
tasakkal=genotherm)

Matematika

nagyméretű (ne spirál) négyzetrácsos
füzet, nagyméretű (ne spirál) sima
füzet, körző, 2 vonalzó (közülük
legalább az egyik derékszögű),
szögmérő

nagyméretű (ne spirál) négyzetrácsos
füzet, nagyméretű (ne spirál) sima füzet,
körző, 2 vonalzó (közülük legalább az
egyik derékszögű), szögmérő

nagyméretű (ne spirál) négyzetrácsos
nagyméretű (ne spirál) négyzetrácsos
füzet, nagyméretű (ne spirál) sima füzet,
füzet, nagyméretű (ne spirál) sima füzet,
számológép, körző, 2 vonalzó, közülük
számológép, körző, 2 vonalzó, közülük
legalább az egyik derékszögű
legalább az egyik derékszögű

Természetismeret

1db nagy méretű sima füzet,1db
vékony gyűjtő mappa lapok
gyűjtéséhez,1csomag színes gyurma
technika dobozban elhelyezve

1db nagy méretű sima füzet,1db vékony
gyűjtő mappa lapok
gyűjtéséhez,1csomag színes
gyurma(technika dobozban elhelyezve)

Fizika

1 darab füzet

1 darab füzet

Földrajz

1 db A/4 sima füzet

1 db A/4 sima füzet

Kémia

1 db nagyméretű sima füzet piros, zöld
színes vagy toll

1 db nagyméretű sima füzet piros, zöld
színes vagy toll

1db nagy méretű sima füzet,1db vékony
gyűjtő mappa lapok
gyűjtéséhez,1csomag színes
gyurma(technika dobozban elhelyezve)

1db nagy méretű sima füzet,1db vékony
gyűjtő mappa lapok
gyűjtéséhez,1csomag színes
gyurma(technika dobozban elhelyezve)

Biológia

Ének-zene

A5 (21-32) vékony ötvonalas füzet

A5 (21-32) vékony ötvonalas füzet
(előző tanévi füzet folytatható)

A5 (21-32) vékony ötvonalas füzet
(előző tanévi füzet folytatható

A5 (21-32) vékony ötvonalas füzet
(előző tanévi füzet folytatható

Vizuális kultúra

A/4,A/3-as famentes rajzlap 40-40 db(
ha elfogy pótolandó), A/3-as
rajzmappa, vastag legalább 12 színű jó
minőségű színes ceruza, tempera,
vízfesték, vizes tál, rongy, különböző
méretű ecsetek, filctollak, zsírkréta,
olló, ragasztó, 1 db bármilyen színű
nagy méretű karton, 2 db választható
színű ruhafesték, 2 db fekete tűfilc, 1 ív
natúr csomagolópapír

A/4,A/3-as famentes rajzlap 40-40 db( ha
elfogy pótolandó), A/3-as rajzmappa,
vastag legalább 12 színű jó minőségű
színes ceruza, tempera, vízfesték, vizes
tál, rongy, különböző méretű ecsetek,
filctollak, zsírkréta, olló, ragasztó, 1 db
bármilyen színű nagy méretű karton, 2
db választható színű ruhafesték, 2 db
fekete tűfilc, 1 ív natúr csomagolópapír

A/4,A/3-as famentes rajzlap 40-40 db( ha
elfogy pótolandó), A/3-as rajzmappa,
vastag legalább 12 színű jó minőségű
színes ceruza, tempera, vízfesték, vizes
tál, rongy, különböző méretű ecsetek,
filctollak, zsírkréta, olló, ragasztó, 1 db
bármilyen színű nagy méretű karton, 2
db választható színű ruhafesték, 2 db
fekete tűfilc, 1 ív natúr csomagolópapír

A/4,A/3-as famentes rajzlap 40-40 db( ha
elfogy pótolandó), A/3-as rajzmappa,
vastag legalább 12 színű jó minőségű
színes ceruza, tempera, vízfesték, vizes
tál, rongy, különböző méretű ecsetek,
filctollak, zsírkréta, olló, ragasztó, 1 db
bármilyen színű nagy méretű karton, 2
db választható színű ruhafesték, 2 db
fekete tűfilc, 1 ív natúr csomagolópapír

Technika és életvitel

A4-es méretű füzet, vonalazása
tetszőleges. Matematikából is használt
2db háromszögű vonalzó; stiftes, fehér
ragasztó; olló; 2 db A4-es méretű
műszaki rajzlap; B és H vagy HB
jelzéssel ellátott grafit-ceruzák (1-1db).

Az előző tanévi füzet folytatható! ; olló;
matematikából is használt, két darab
háromszögű vonalzó; stiftes, fehér
ragasztó; lányoknak előnyomott hímzés minta ( nagyon egyszerű!), tű, szines
perlé-hímzőfonal (kék,piros, sárga, zöld);
fiúknak A3-as méretű műszaki karton.

Az előző tanévi füzet folytatható! ; olló;
matematikából is használt, két darab
háromszögű vonalzó; A4-es méretű
műszaki rajzlap.

Testnevelés

Fehér póló, kényelmes nadrág, bokát
megfelelően tartó sportcipő

Fehér poló, kényelmes nadrág,a bokát
megfelelően tartó sportcipő

Fehér póló, kényelmes nadrág, bokát
megfelelően tartó sportcipő

fehér póló, kényelmes nadrág, bokát
megfelelően tartó sportcipő

Etika

A4-es méretű füzet, vonalazása
tetszőleges

Eddig használt füzet folytatható

Eddig használt füzet folytatható

Eddig használt füzet folytatható

Honismeret

Nincs.

