ESZKÖZJEGYZÉK 2021/2022. TANÉVRE – 1. a osztály
Tantárgy
Olvasás, Írás
Matematika
Etika
Ének
Technika
Rajz

Testnevelés
Ünneplőruha

Értesítő könyv

Tankönyvosztás

Tankönyvek!

1. évfolyam
Táskába:
4 db dosszié (jó minőségű, erős) névvel ellátva
1 db tartályos hegyező kétféle lyukkal (1 db tartalék hegyező)
Füzetek: Kérjük, figyeljenek a füzetek vásárlásakor arra, hogy legyen benne margó és a vonalas
füzeteknél jól megkülönböztethető legyen a vastag és vékony vonal!
1 db üzenőfüzet (vonalas 14-32-es)
3 db négyzethálós füzet (27-32-es), 3 db vonalas füzet (14-32-es),
1 db kis méretű hangjegyfüzet (36-16-os)
Tolltartóba:
4 db HB-s grafit ceruza
2 db postairon (vastag kék-piros kétvégű ceruza)
2 db vékony piros-kék kétvégű ceruza, 2 db vékony zöld ceruza
1 csomag jó minőségű színes ceruza 12 db-os
1 db 15 cm-es vonalzó, 1 db radír (fehér, jó minőségű)
1 db jól vágó, nem hegyes, fém olló (balkezeseknek balkezes olló)
Egyéb: az alábbiakat egy műanyag dobozba kérjük beletenni
Matematika:
2 doboz korong, 1 köteg számolópálcika összegumizva, 1 logikai készlet zárható műanyag
dobozban, 1 műanyag óralap, 1 db műanyag hőmérő, 2 db papír mérőszalag, 1 cs színesrúd,
4 dobókocka, 1 babzsák (14x9 babot előtte mélyhűtőbe be kell tenni)
Rajz / technika:
1 doboz 12 db-os vízfesték, nagyobb méretű ecsettál, törlőruha,
jó minőségű szőrecsetek (2-es, 4-es, 6-os, 10-es)
1 tubus fehér tempera, 1 doboz 6 db-os színes tempera
2 doboz színes gyurma, 2 doboz színtelen gyurma (2 db külön zacskó a gyurmáknak)
1 doboz színes 12 db-os filctoll készlet
1 tubus folyékony ragasztó, 2 db kicsi ragasztó stift, 1 db kenőfejes ragasztó (Nebuló)
1 cs. háztartási csomagolópapír, 2 cellux (1 tartóban), 50*50 cm viaszosvászon
Az első héten beadandó:
2 csomag írólap, 50 db A/4-es műszaki rajzlap (famentes, nem előre csomagolt, kemény)
5 db A3-as műszaki rajzlap (famentes, keret nélküli, kemény, nem összetekerve)
3 csomag origami papír (2 nagyobb méretű,1 cs. négyzet alakú), 4 tekercs krepp papír vegyes
színekben, 10 db hurkapálca, 10 papírtányér, 4 nagy ív színes karton (két oldalán színes, kemény,
nem összetekerve), 1 fotókarton (nem összetekerve)
Az első napra behozandó:
1 csomag fénymásoló papír (A4)
Tornazsákba: fehér zokni (váltó), tépőzáras tornacipő (nem fekete talpú), fehér póló, fekete
rövidnadrág, melegítő (tréningruha), kisméretű törölköző, váltó bugyi/alsó
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete pántos ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
Az e-napló (Kréta rendszer) minden iskolában bevezetésre került. Hagyományos értesítő könyve
nem lesz a tanulóknak. A szülők és az iskola közti levelezésre, az igazolások beírására és az
általános kapcsolattartásra az üzenőfüzet (tanulónként 1 db vonalas füzet – ld. fenti osztályfőnöki
füzet) és a Kréta rendszer biztosít lehetőséget. Az e-napló (Kréta napló) hozzáféréshez a tanulók
és a gondviselők a meglévő jelszót és felhasználónevet használhatják. Kérjük, a kiadott
hozzáférési adatokon ne változtassanak, mert elveszíthetik az iskola által létrehozott bővített
hozzáférési jogosultságot. Az első évfolyamon az első tanítási héten az osztályfőnök osztja ki a
hozzáférési adatokat.
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján vagy a
tanévindító levélben!
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten átlátszó borítóval
kössék be és lássák el könyvjelző szalaggal is! Minden tankönyvre és füzetre tegyenek a gyermek
nevét osztályát tartalmazó füzetcímkét! A gyerekek minden holmijára írják rá a nevüket és
osztályukat, így könnyebben megtalálhatók az elkeveredett taneszközök!

ESZKÖZJEGYZÉK 2021/2022. TANÉVRE – 1. b osztály
Tantárgy
Olvasás, Írás
Matematika
Etika
Ének
Technika
Rajz

Testnevelés
Ünneplőruha

Értesítő könyv

Tankönyvosztás

Tankönyvek!

1. évfolyam
Táskába:
5 db dosszié (jó minőségű, erős) névvel ellátva; 1 db tartályos hegyező kétféle lyukkal (1 db
tartalék hegyező – Faber Castell)
Füzetek: Kérjük, figyeljenek a füzetek vásárlásakor arra, hogy legyen benne margó és a vonalas
füzeteknél jól megkülönböztethető legyen a vastag és vékony vonal!
1 db üzenőfüzet (vonalas 14-32-es), 3 db négyzethálós füzet (27-32-es), 3 db vonalas füzet (14-32es), 1 db kisalakú sima füzet (20-32-es), 1 db kis méretű hangjegyfüzet (36-16-os)
Tolltartóba:
4 db HB-s grafit ceruza (Koh-i-noor, vagy a ceruzafogás javításához Faber Castell, Lyra
háromszögletű), 2 db postairon (vastag kék-piros kétvégű ceruza)
2 db vékony piros-kék kétvégű ceruza (Koh-i-noor vagy Lyra), 2 db vékony zöld ceruza
1 csomag jó minőségű színes ceruza 12 db-os (ajánlás: Stabilo, Lyra, Faber Castell)
1 db 15 cm-es vonalzó, 1 db radír (fehér, jó minőségű), 1 vizes alapú filctoll
1 db jól vágó, nem hegyes, fém olló (balkezeseknek balkezes olló)
Egyéb: az alábbiakat egy kis méretű (műanyag, cipős) dobozba kérjük beletenni
Matematika:
3 doboz korong, 1 köteg számolópálcika összegumizva, 1 logikai készlet zárható műanyag
dobozban, 1 műanyag óralap, 1 db műanyag hőmérő, 2 db papír mérőszalag, 1 cs. színesrúd,
4 db dobókocka, 1 babzsák (14x9 babot előtte mélyhűtőbe be kell tenni), 1-25-ig megszámozott
kártya összegumizva, 2 db 10-es tojástartó
Rajz / technika: festéshez külön póló (nagyobb méretű, ami ruhára felvehető, és nem új)
1 doboz 12 db-os vízfesték, nagyobb méretű ecsettál (inkább füles bögre), törlőruha,
jó minőségű szőrecsetek (2-es, 4-es, 6-os, 10-es)
1 tubus fehér tempera, 1 doboz 6 db-os színes tempera – Süni, 1 doboz színes gyurma, 1 doboz
színtelen gyurma (2 db külön zacskó a gyurmáknak), 1 db Stabilo fekete tűfilc, 1 doboz színes 12
db-os filctoll készlet, 1 tubus folyékony ragasztó, 2 db kicsi ragasztó stift - ami nem kenőfejes
(Pritt, Uhu), 1 cs. háztartási csomagolópapír, 2 cellux (1 tartóban), 50*50 cm viaszosvászon
25-25 gomb nagyobb méretű 2 és 4 lyukú
Az első héten beadandó:
3 csomag írólap, 50 db A/4-es műszaki rajzlap (famentes, nem előre csomagolt, kemény)
5 db A3-as műszaki rajzlap (famentes, keret nélküli, kemény, nem összetekerve)
10 db hurkapálca, 3 csomag origami papír (2 nagyobb méretű, 1 cs. négyzet alakú), 4 tekercs
krepp papír vegyes színekben, 10 papírtányér, 4 nagy ív színes karton (két oldalán színes, kemény,
nem összetekerve), 1 fotókarton (nem összetekerve)
Az első napra behozandó:
1 csomag fénymásoló papír (A4)
Tornazsákba: fehér zokni (váltó), tépőzáras tornacipő (nem fekete talpú), fehér póló, fekete
rövidnadrág, melegítő (tréningruha), kisméretű törölköző, váltó bugyi/alsó
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete pántos ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
Az e-napló (Kréta rendszer) minden iskolában bevezetésre került. Hagyományos értesítő könyve
nem lesz a tanulóknak. A szülők és az iskola közti levelezésre, az igazolások beírására és az
általános kapcsolattartásra az üzenőfüzet (tanulónként 1 db vonalas füzet – ld. fenti osztályfőnöki
füzet) és a Kréta rendszer biztosít lehetőséget. Az e-napló (Kréta napló) hozzáféréshez a tanulók
és a gondviselők a meglévő jelszót és felhasználónevet használhatják. Kérjük, a kiadott
hozzáférési adatokon ne változtassanak, mert elveszíthetik az iskola által először létrehozott
bővített hozzáférési jogosultságot. Az első évfolyamon az első tanítási héten az osztályfőnök
osztja ki a hozzáférési adatokat.
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján vagy a
tanévindító levélben!
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten átlátszó borítóval
kössék be és lássák el könyvjelző szalaggal is! Minden tankönyvre és füzetre tegyenek a gyermek
nevét osztályát tartalmazó füzetcímkét! A gyerekek minden holmijára írják rá a nevüket és
osztályukat, így könnyebben megtalálhatók az elkeveredett taneszközök!

ESZKÖZJEGYZÉK 2021/2022. TANÉVRE – 2. évfolyam
Tantárgy
Értesítő könyv
helyett
Magyar nyelv és
magyar irodalom
Matematika

2. évfolyam
1 db vonalas füzet (üzenőfüzet 16-32-es)
és 1 db leckefüzet
4 db vonalas füzet (16-32-es)
2 db négyzethálós füzet (27-32-es számú)
1 db papír mérőszalag, 1 db zsebtükör (ha megmaradt, nem kell új)
2 db dobókocka (ha megmaradt, nem kell új), 1 db egyenes vonalzó (20 cm-es) (ha megmaradt, nem kell új)

Természettudomány Ének-zene
1 db hangjegyfüzet (kis alakú, jó a tavalyi is)
Etika
A legelső órára kérjük behozni:

Technika
és
rajz

Az 1. napra
behozandó!
Testnevelés
Ünneplőruha

Értesítő könyv:

Tankönyvek!
Tankönyvosztás

1db gumis mappa névvel ellátva a rajzórán készült munkákhoz
20 db A/4-es rajzlap (famentes), 10 db A/3-as rajzlap (famentes),
1 db színespapír csomag, 1 csomag origami papír
1 db olló a tolltartóba (jól vágó, lehetőleg fémből)
1 doboz színtelen gyurma, 1 doboz színes gyurma
1 doboz színes tempera, 1 tubus fehér tempera
1 cs 12 db-os színes olajpasztel, 1 cs 12 db-os színes porpasztel
1 doboz 12 db-os Anilin festék, ecsettál, törlőruha, db ecset (2-es, 4-es, 10-es méret)
1 doboz 12 db-os színes ceruza készlet,
1 doboz 12 db-os színes filctoll készlet, 2 db fekete tűfilc, 1 vastag fekete filc
1 db folyékony ragasztó, 5 db stift ragasztó (ebből 1 a tolltartóba)
3 db HB-s grafit ceruza, 1 db 2B-s grafit ceruza
1 tartályos hegyező, radír
1 csomag papír játékpénz, 1 db számlapos műanyag oktatóóra
10 db lefűzhető tasak (55mic. vastagságú vagy erősebb)
fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), fehér póló, rövidnadrág, lányoknak fekete hosszúszárú
nadrág, melegítő (tréningruha), tornazsák, kisméretű törülköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya/v. nadrág, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete pántos ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
Az e-napló (Kréta rendszer) minden iskolában bevezetésre került. Hagyományos értesítő könyve nem lesz a
tanulóknak. A szülők és az iskola közti levelezésre, az igazolások beírására és az általános kapcsolattartásra
az üzenőfüzet (tanulónként 1 db vonalas füzet – ld. fenti osztályfőnöki füzet) és a Kréta rendszer biztosít
lehetőséget. Az e-napló (Kréta napló) hozzáféréshez a tanulók és a gondviselők a meglévő jelszót és
felhasználónevet használhatják. Kérjük, a kiadott hozzáférési adatokon ne változtassanak, mert elveszíthetik
az iskola által létrehozott bővített hozzáférési jogosultságot.
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával /borítással/
lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával! A gyerekek
minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha véletlenül elveszítenék!
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján vagy a tanévindító
levélben!

ESZKÖZJEGYZÉK 2021/2022. TANÉVRE – 3. évfolyam
Tantárgy
Értesítő könyv
helyett:
Magyar nyelv és
magyar irodalom

Matematika

Környezetismeret
Etika
Ének

Technika
és
rajz

3. évfolyam
1 db vonalas füzet (A5)
7 db vonalas füzet (12-32-es számú 3. osztályos)
3 db négyzethálós füzet (27-32-es számú)
1 db egyenes vonalzó (20 cm-es), 1 db derékszögű vonalzó
1 db körző
Az alábbiakból a tavalyi is jó lesz (amennyiben valami hiányzik, kérjük, pótolják):
1 db kétoldalú zsebtükör, 1 db mérőszalag (papír)
1 cs. játékpénz, 1 db játékóra, 2 db dobókocka
1 db sima füzet (A4)
1 db sima füzet (80-32-es számú)
1 db hangjegyfüzet (86-32-es számú)
A legelső órára az alábbiakat kérjük behozni: mindent egy cipős dobozban
50 db A/4-es műszaki rajzlap (fehér famentes), + 20 db műszaki rajzlap A/3-as méretben (fehér, famentes)
1 csomag origami papír, 1 csomag színes papír (A4, mindkét oldalán színes)
1 db olló (jól vágó, lehetőleg fémből)
1 doboz színtelen gyurma, 1 doboz színes gyurma,
1 doboz 6 db-os színes tempera készlet, 1 doboz 12 db-os vízfesték, ecsettál, törlőruha,
3 db vékony (4-es, 6-os és 8-as) ecset, 1 db vastag ecset, 10 db hurkapálca
1 doboz jó minőségű zsírkréta,
12 db-os színes ceruza készlet (jó minőségű, jól színező)
2 db Technokol folyékony ragasztó, és 1-1 db stiftes ragasztó az I. és II. félévre,
3 db HB-s grafit ceruza, 1 db 2B-s grafit ceruza, 1 db 3B-s grafit ceruza, 3 db fekete tűfilc
2 db gumis dosszié (papír - ld. a képet),
tartályos hegyező, radír
1 db golyóstoll
2 ív fekete fotókarton (A4), 2 ív piros fotókarton (A4)
Megjegyzés: a tavalyi festőkészletek is jók, ha használható állapotúak.

Az 1. napra
behozandó!

10 db lefűzhető tasak (55mic. vastagságú vagy erősebb)

Testnevelés

fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), fehér póló, rövidnadrág
melegítő (tréningruha!), tornazsák, kisméretű törülköző

Ünneplőruha

Értesítő könyv:

Tankönyvek!
Tankönyvosztás

fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete pántos ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
Az e-napló (Kréta rendszer) minden iskolában bevezetésre került. Hagyományos értesítő könyve nem lesz a
tanulóknak. A szülők és az iskola közti levelezésre, az igazolások beírására és az általános kapcsolattartásra
az üzenőfüzet (tanulónként 1 db vonalas füzet – ld. fenti osztályfőnöki füzet) és a Kréta rendszer biztosít
lehetőséget. Az e-napló (Kréta napló) hozzáféréshez a tanulók és a gondviselők a meglévő jelszót és
felhasználónevet használhatják. Kérjük, a kiadott hozzáférési adatokon ne változtassanak, mert elveszíthetik
az iskola által létrehozott bővített hozzáférési jogosultságot.
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával /borítással/
lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával! A gyerekek
minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha véletlenül elveszítenék!
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján vagy a tanévindító
levélben!

ESZKÖZJEGYZÉK 2021/2022. TANÉVRE – 4. évfolyam
Tantárgy
Értesítő könyv
helyett:
Magyar nyelv és
magyar irodalom
Angol nyelv

Matematika
Környezetismeret
Etika
Informatika
Ének

4. évfolyam
1 db vonalas füzet (üzenőfüzet 21-32-es)
4 db vonalas füzet (21-32-es számú) (nem spirál) (olvasás, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló)
1 db vonalas füzet (21-32-es számú) (nem spirál)
1 db szótár füzet
1 db dolgozat füzet (vonalas 21-32-es)
2 db nagyalakú négyzethálós füzet (nem spirál)
1 db nagyalakú sima füzet (nem spirál)
1-1 db egyenes vonalzó (20 és 30 cm-es)
1 db vonalas füzet (nagyalakú, nem spirál)
1 db négyzethálós füzet (27-32-es) (nem spirál)
1 db hangjegyfüzet (86-32-es számú)
Az alábbiakhoz jó a tavalyi készlet, nem kell újat venni, csak a meglévőt pótolni, kiegészíteni!
A legelső órára kérjük behozni:

Technika
és
rajz

Az 1. napra
behozandó!
Testnevelés
Ünneplőruha

Értesítő könyv:

Tankönyvek!
Tankönyvosztás

20 db A/4-es műszaki rajzlap (famentes), 20 db A/3-as műszaki rajzlap,
szövegkiemelő filc,
1 csomag origami papír, 2 csomag színes papír A/4-es
1 db olló (jól vágó, lehetőleg fémből)
1 doboz gyurma, 1 doboz színes tempera (benne: fekete, fehér, piros, kék és sárga színek)
1 doboz 12 db-os vízfesték, ecsettál, törlőruha
1-1 db ecset (1-es v. 2-es), illetve (6-os v. 7-es)
1 doboz zsírkréta, 1 doboz 12 db-os színes ceruza készlet (Panda, a tavalyi is jó)
4 db stift ragasztó, 1 db folyékony ragasztó (Technokol)
1 ív fekete fotókarton (A2), 1 ív piros fotókarton (A2)
2db HB-s grafit ceruza, 1 db 2B-s grafit ceruza, 1 db 3B-s grafit ceruza
3 db papír pólyás dosszié (ld. a képet),
hegyező, radír, 2 db golyóstoll, 1 csomag famentes írólap, fehér zseléstoll, fekete tűfilc
10 db lefűzhető tasak (55mic. vagy erősebb)
fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), fehér póló, rövidnadrág
melegítő (tréningruha), tornazsák, kisméretű törülköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete pántos ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
Az e-napló (Kréta rendszer) minden iskolában bevezetésre került. Hagyományos értesítő könyve nem lesz a
tanulóknak. A szülők és az iskola közti levelezésre, az igazolások beírására és az általános kapcsolattartásra
az üzenőfüzet (tanulónként 1 db vonalas füzet – ld. fenti osztályfőnöki füzet) és a Kréta rendszer biztosít
lehetőséget. Az e-napló (Kréta napló) hozzáféréshez a tanulók és a gondviselők a meglévő jelszót és
felhasználónevet használhatják. Kérjük, a kiadott hozzáférési adatokon ne változtassanak, mert elveszíthetik
az iskola által létrehozott bővített hozzáférési jogosultságot.
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával /borítással/
lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával! A gyerekek
minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha véletlenül elveszítenék!
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján vagy a tanévindító
levélben!

ESZKÖZJEGYZÉK 2021/2022. TANÉVRE – 5. évfolyam
Tantárgy
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Nyelvi alapozás
Angol nyelv
Történelem
Etika/Hit-és
erkölcstan

Matematika

Természetismeret
Informatika
Ének
Technika

Rajz

5. évfolyam
A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
A/4-es vonalas dolgozatfüzet (nem spirál)
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) XII. kiadás
A/5-ös vonalas füzet (nem spirál)
1 db vonalas füzet (A5)
2 db A5 vagy 1 db A4 méretű vonalas füzet (nem spirál),
1 db szótárfüzet,
1 db vonalas dolgozatfüzet (A5)
1 db vonalas füzet (A4)
1 db vonalas füzet (A5)
2 db négyzetrácsos füzet (A4)
1 db sima füzet A4
1 db A5-ös négyzetrácsos dolgozatfüzet
2 db vonalzó (1 egyenes, 1 derékszögű)
körző, szögmérő
1 db A5-ös vonalas füzet
1 db A5-ös vonalas dolgozatfüzet
1 db négyzetrácsos füzet
1 db hangjegyfüzet (a tavalyi is használható)
1 db A5-ös sima füzet
ragasztó, olló, 1 csomag (A4) színes papír, 50 db hurkapálcika
a legelső tanórára
1 db A5-ös sima füzet
50 db A4-es famentes rajzlap, 10 db A3-as famentes rajzlap
vízfesték (12 db-os), 3 db különféle vastagságú ecset,
ecsetmosó tálka, kisméretű törlőruha,
zsírkréta vagy pasztellkréta, színes ceruza készlet
1 mappa az eszközök tárolásához (500x295)

Osztályfőnöki

1 db A5-ös vonalas füzet (üzenőfüzet)!

1. tanítási napra

1 db fehér fotókarton (matt, A2-es) KÉRJÜK, A FOTÓKARTONT NE HAJTOGASSÁK ÖSSZE

Testnevelés
Ünneplőruha
Tankönyvosztás

fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), 2 db fehér póló, rövidnadrág,
melegítő (tréningruha), tornazsák, kisméretű törölköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya/v. nadrág, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján vagy a tanévindító
levélben!

Tankönyvek!

Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával /borítással/
lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával!

Értesítő könyv:
KRÉTA rendszer:

Az e-napló (Kréta rendszer) minden iskolában bevezetésre került. Hagyományos értesítő könyve nem lesz
a tanulóknak. A szülők és az iskola közti levelezésre, az igazolások beírására és az általános
kapcsolattartásra az üzenőfüzet (tanulónként 1 db vonalas füzet – ld. fenti osztályfőnöki füzet) és a Kréta
rendszer biztosít lehetőséget. Az e-napló (Kréta napló) hozzáféréshez a tanulók és a gondviselők a
meglévő jelszót és felhasználónevet használhatják. Kérjük, a kiadott hozzáférési adatokon ne
változtassanak, mert elveszíthetik az iskola által létrehozott bővített hozzáférési jogosultságot.

ESZKÖZJEGYZÉK 2021/2022. TANÉVRE – 6. évfolyam
Tantárgy

6. évfolyam

A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) XII. kiadás
Magyar irodalom
A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
Nyelvi alapozás
1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
2 db A5 vagy 1 db A4 méretű vonalas füzet (nem spirál),
Angol nyelv
1 db szótárfüzet (jó a tavalyi),
1 db vonalas dolgozatfüzet (A5, jó a tavalyi)
Történelem
1 db A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
Hon-és népismeret
1 db vonalas füzet (A5)
Etika/Hit-és erkölcstan 1 db vonalas füzet (A5)
Osztályfőnöki
1 db A5-ös vonalas füzet (üzenőfüzet)!
1 db négyzetrácsos füzet A4
1 db sima füzet A4
Matematika
1 db A5-ös négyzetrácsos dolgozatfüzet
2 db vonalzó (1 egyenes, 1 derékszögű)
körző, szögmérő
Természetismeret
1 db A4-es vonalas füzet
Informatika
1 db négyzetrácsos füzet
Ének
1 db hangjegyfüzet (jó a tavalyi is)
1 db A5-ös sima füzet
Technika
ragasztó1, olló
1 csomag (A4) színes papír
a legelső tanórára
1 db A5-ös sima füzet
50 db A4-es famentes rajzlap, 10 db A3-as famentes rajzlap
12 db-os olaj- vagy porpasztell kréta
Rajz
vízfesték (12 db-os), 3 db különféle vastagságú ecset, ecsetmosó tálka, kisméretű törlőruha,
színes ceruza készlet, 1 db tűhegyű fekete filctoll,
1 db ragasztó
1 jól záródó mappa az eszközök tárolásához (500x295) (felcímkézve, névvel ellátva) /ld. a képet/
Magyar nyelv

1. tanítási napra
Testnevelés
Ünneplőruha
Tankönyvosztás

Tankönyvek!

Értesítő könyv:

1 db királykék fotókarton (matt, A2-es) KÉRJÜK, A FOTÓKARTONT NE HAJTOGASSÁK ÖSSZE
fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), 2 db fehér póló, rövidnadrág,
melegítő (tréningruha!), tornazsák, kisméretű törölköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya/v. nadrág, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján vagy a
tanévindító levélben!
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával
/borítással/ lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával!
A gyerekek minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha
véletlenül elveszítenék!
Az e-napló (Kréta rendszer) minden iskolában bevezetésre került. Hagyományos értesítő könyve nem
lesz a tanulóknak. A szülők és az iskola közti levelezésre, az igazolások beírására és az általános
kapcsolattartásra az üzenőfüzet (tanulónként 1 db vonalas füzet – ld. fenti osztályfőnöki füzet) és a
Kréta rendszer biztosít lehetőséget. Az e-napló (Kréta napló) hozzáféréshez a tanulók és a gondviselők
a meglévő jelszót és felhasználónevet használhatják. Kérjük, a kiadott hozzáférési adatokon ne
változtassanak, mert elveszíthetik az iskola által létrehozott bővített hozzáférési jogosultságot.

ESZKÖZJEGYZÉK 2021/2022. TANÉVRE – 7. évfolyam
Tantárgy

7. évfolyam

A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) XII. kiadás
Magyar irodalom
A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
Nyelvi alapozás
1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
2 db A5 vagy 1 db A4 méretű vonalas füzet (nem spirál),
Angol nyelv
1 db szótárfüzet (a tavalyit folytatjuk), 1 db vonalas dolgozatfüzet (a tavalyit folytatjuk) (A5)
Történelem
1 db vonalas füzet (A4)
Etika/Hit-és erkölcstan 1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
1 db négyzetrácsos füzet A4 (spirál), 1 db sima füzet A4, 1 db A5-ös négyzetrácsos dolgozatfüzet
Matematika
2 db vonalzó (1 egyenes, 1 derékszögű), körző, szögmérő, (számológép)
Földrajz
1 db A4-es vonalas füzet
Biológia
1 db A4-es vonalas füzet, 1 db A5-ös dolgozatfüzet
1 db négyzetrácsos füzet A5
Fizika
1 csomag írólap
Kémia
2 db A5-ös négyzetrácsos füzet
Informatika
1 db négyzetrácsos füzet
Ének
1 db hangjegyfüzet (jó a tavalyi is)
Technika
1 db A5-ös sima füzet, ragasztó, olló, 1 csomag (A4) színes papír, 1 db fekete fotókarton
a legelső tanórára
1 db A5-ös sima füzet
50 db A4-es famentes rajzlap, 10 db A3-as famentes rajzlap
Rajz
vízfesték (12 db-os), 3 db különféle vastagságú ecset, ecsetmosó tálka, kisméretű törlőruha,
színes ceruza készlet, 1 db tűhegyű fekete filctoll, zsírkréta vagy pasztellkréta
1 jól záródó mappa az eszközök tárolásához (500x295) (felcímkézve, névvel ellátva) /ld. a képet/
Osztályfőnöki
1 db A5-ös vonalas füzet (üzenőfüzet)!
Magyar nyelv

1. tanítási napra
Testnevelés
Ünneplőruha
Tankönyvosztás

Tankönyvek!

Értesítő könyv:

1 db fűzöld fotókarton (matt, A2-es) KÉRJÜK, A FOTÓKARTONT NE HAJTOGASSÁK ÖSSZE
fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), 2 db fehér póló, rövidnadrág,
melegítő (tréningruha!), tornazsák, kisméretű törölköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya/v. nadrág, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján vagy a
tanévindító levélben!
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával
/borítással/ lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával!
A gyerekek minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha
véletlenül elveszítenék!
Az e-napló (Kréta rendszer) minden iskolában bevezetésre került. Hagyományos értesítő könyve nem
lesz a tanulóknak. A szülők és az iskola közti levelezésre, az igazolások beírására és az általános
kapcsolattartásra az üzenőfüzet (tanulóként 1 db vonalas füzet – ld. fenti osztályfőnöki füzet) és a
Kréta rendszer biztosít lehetőséget. Az e-napló (Kréta napló) hozzáféréshez a tanulók és a gondviselők
a meglévő jelszót és felhasználónevet használhatják. Kérjük, a kiadott hozzáférési adatokon ne
változtassanak, mert elveszíthetik az iskola által létrehozott bővített hozzáférési jogosultságot.

ESZKÖZJEGYZÉK 2021/2022. TANÉVRE – 8. évfolyam
Tantárgy

8. évfolyam

A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) XII. kiadás
Magyar irodalom
A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
Nyelvi alapozás
1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
2 db A5 vagy 1 db A4 méretű vonalas füzet (nem spirál),
Angol nyelv
1 db szótárfüzet (a tavalyit folytatjuk, nem kell új), 1 db vonalas dolgozatfüzet (a tavalyit folytatjuk)
Történelem
1 db vonalas füzet (A4)
Etika/Hit-és erkölcstan 1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
1 db négyzetrácsos füzet A4 (spirál), 1 db sima füzet A4
Matematika
3 db vonalzó (1 egyenes, 2 derékszögű), körző, szögmérő, számológép (gyökvonásra alkalmas)
1 db dolgozatfüzet (négyzetrácsos, A5)
Földrajz
1 db A4-es vonalas füzet
Biológia
1 db A4-es vonalas füzet
1 db négyzetrácsos füzet A5
Fizika
1 csomag írólap
Kémia
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (és +1 dolgozatfüzet: a tavalyi is folytatható)
Informatika
1 db négyzetrácsos füzet
Ének
1 db hangjegyfüzet (a tavalyi is megfelel)
a legelső tanórára
1 db A5-ös sima füzet
50 db A4-es famentes rajzlap, 10 db A3-as famentes rajzlap,
Rajz
vízfesték (12 db-os), 3 db különféle vastagságú ecset, ecsetmosó tálka, kisméretű törlőruha,
színes ceruza készlet, 1 db tűhegyű fekete filctoll, zsírkréta vagy pasztellkréta
1 db jól záródó mappa az eszközök tárolásához (500x295) (felcímkézve, névvel ellátva) /ld. a képet/
Osztályfőnöki
1 db A5-ös vonalas füzet (üzenőfüzet)
Magyar nyelv

1. tanítási napra
Testnevelés
Ünneplőruha
Tankönyvosztás

Tankönyvek!

Értesítő könyv:

1 csomag fénymásoló papír (A4)
fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), 2 db fehér póló, rövidnadrág,
melegítő (tréningruha!), tornazsák, kisméretű törölköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya/v. nadrág, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján vagy a tanévindító
levélben!
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával
/borítással/ lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával!
A gyerekek minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha
véletlenül elveszítenék!
Az e-napló (Kréta rendszer) minden iskolában bevezetésre került. Hagyományos értesítő könyve nem
lesz a tanulóknak. A szülők és az iskola közti levelezésre, az igazolások beírására és az általános
kapcsolattartásra az üzenőfüzet (tanulónként 1 db vonalas füzet – ld. fenti osztályfőnöki füzet) és a
Kréta rendszer biztosít lehetőséget. Az e-napló (Kréta napló) hozzáféréshez a tanulók és a gondviselők
a meglévő jelszót és felhasználónevet használhatják. Kérjük, a kiadott hozzáférési adatokon ne
változtassanak, mert elveszíthetik az iskola által létrehozott bővített hozzáférési jogosultságot.

