
1. osztály
2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

5 db vonalas füzet (kódszáma: 14 - 32)

5 db négyzetrácsos füzet

1 db hangj egyfüzet

1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot, 1 csomag A/4-es
méretű színes papírt, 1-2 csomag írólapot, újságpapírt

1 db gyűjtő mappa technika órára, amely tartalmazzon: 20 db rajzlapot, 1 csomag A/4-es
méretű színes papírt, 1. osztályos technika papírkészletet

A fénymásolt feladatlapok számára is kérnénk egy gyűjtő mappát, A/4 es fénymásoló
papírt.

Cipős dobozba kérjük belerakni a következőket: 1 db ragasztó, 12 szmu
vízfesték/tempera, 2 db vékony és 1 db vastag ecset (2-es, 4-es, 1O-es), ecsetes tál,
törlőrongy, zsírkréta, 12 színű filctoll és színes ceruza, gyurma, olló, 1 csomag hurkapálca

Minden gyereknek szüksége van még a felsoroltakra:

• - 1 csomag korong
• - 1 osztályos számjel kártya
• - játékpénz
•• - 1 logikai készlet
tI - 1 óralap
•• - 1 papír mérőszalag

- atolltartóba: 4 db HB-s ceruza, ldb vastag piros- kék ceruza, 1db vékony piros-
kék ceruza, 1 db hegyező, 2 db radír

Tisztasági felszerelés:- kéztörlő kendő,- pohár, egy kiskanál,- 1 csomag 200 lapos éttermi
szalvéta, - 1 csomag WC papír, - 1 folyékony szappan,- 100 db-os papír zsebkendő,

- tornazsák a testnevelés felszerelésnek (fehér póló, rövid nadrág/szabadidő alsó,

fehér zokni, tornacipő, )

A gyerekek székeire lehet hozni szivacs ülőpárnát. Ezekre célszerű megkötőt varrni,
amivel rögzíteni lehet a szék csővázához, így nem esik le.

Kérjük, amire csak lehet alkoholos filccel írják rá a gyerek nevét!

Hittan: 14-32-es vonalas füzet, olló, ragasztó stift, színes ceruza (12 színű),

Rajz: 40 darab félfamentes lap, 20 darab műszaki lap

Rehabilitációs foglalkozások taneszközei:

osztályfoknak megfelelő vonalas füzet ldb, négyzetrácsos füzet ldb, grafit ceruza, radír,
hegyező, 12 színű színes ceruza



Taneszközök

2.osztályban matematika tantárgyból:

2 cs. írólap, vonalzók (egyenes és háromszög alakú), mérőszalag, logikai
készlet, játékóra, játék hőmérő, 12 db-os színes ceruza, kistükör, radír,
grafitceruza (HB), 3 db kis négyzetrácsos (matek 27-32) fuzet

~Aagyar nyelv: 3 db 16-32-es vonalas kisfüzet, 5 db grafitceruza, 2 db radír,
piros-kék postairon, hegyező

l'vIagyar irodalom: 3 db 16-32-es vonalas kisfüzet, 5 db grafitceruza, radír

Környezetismeret: 2 db kis vonalas fuzet (16-32), grafitceruza, radír, 12 db-os
színes ceruza

inetvitel: 1 db nem folyékony ragasztó, 10 db hurkapálca, 2 cs. színes origami
papírok, színes gyurma, 3O db rajzlap, 2 cs. írólap, 1-1-1 db piros- fehér-zöld
kreppapír

Vizuális kultúra: 12 db színes ceruza, 12 db filctoll, 12 db-os gombfesték, 2 db
vastag és 2 db vékony ecset, ecsettál, 40 db rajzlap, 1 db nem folyékony
ragasztó, olló, 2 cs. színes lapok, rajztábla, ecsettörlő, 6 db-os tempera, 20 db
hurkapálca, 6 db-os zsírkréta, félévenként 1 cs. fénymásoló papír, 2 db grafit
ceruza, 2 db radír

I

Testnevelés: fehér zokni, fehér póló, tornacipő, rövid/hosszú nadrág

Hittan: 1 db kis vonalas fuzet (16-32), olló, ragasztó nem folyékony, 12 db-os
színes ceruza

Tisztasági csomag: váltócipő, 2 cs. 100-as papír zsebkendő, 4db-os WC-papír,
műanyag pohár, 100 db-os (olcsó) szalvéta, 1 folyékony szappan, törölköző,
kiskanál

Sárkány Józsefné



Taneszközök a 3. osztályban

2015/2016-os tanévben

Matematika:

2 cs. írólap, vonalzók (egyenes és háromszög alakú), mérőszalag, logikai
készlet, játékóra, játék hőmérő, 12 db-os színes ceruza, kistükör, 2 db radír, 6 db
jobb minőségű grafitceruza (HB-s), hegyező, 3 db kis négyzetrácsos (matek 27-
32) füzet

Magyar nyelv: 5 db 21-32-es vonalas kisfüzet, mert kell a helyesírásnak is!

Magyar irodalom: 3 db 21-32-es vonalas kisfüzet

Fogalmazás: 3 db 21-32 -es vonalas kisfüzet

Környezetismeret: 2 db kis vonalas füzet (21-32), 12 db-os színes ceruza

Ének-zene: 1 db ének kisfüzet

Életvitel: 1 db nem folyékony ragasztó, 10 db hurkapálca, 2 cs. színes origami
papírok, 1 cs. színes gyurma, 30 db rajzlap, 2 bs. írólap

Vizuális kultúra: 12 db színes ceruza, 12 db filctoll, 12 db-os gombfesték, 2 db
vastag és 2 db vékony ecset, ecsettál, 60 db rajzlap, 1 db nem folyékony
ragasztó, gyermek olló, 2 cs. nagy- és 1 cs. I kisméretű színes lapok, rajztábla,
ecsettörlő, 6 db-os tempera, 20 db hurkapálca, 12 db zsírkréta, félévenként 1 cs.
fénymásoló papír I

Testnevelés: fehér zokni, fehér póló, tornacipő, rövid/hosszú nadrág

Hitt:!!!.,;.1 db kis vonalas füzet (21-32), kisolló, 1 db nem folyékony ragasztó, 12
db-os színes ceruza

Tisztasági csomag: váltócipő, 2 cs. 100-as papírzsebkendő, 4 db-os WC-papír,
műanyag pohár, 100 db-os szalvéta, kiskanál, törölköző

Fodor Ildikó



4. osztály

2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

Tisztasági felszerelés: WC-papír, papír zsebkendő, műanyag pohár, szalvéta, kiskanál,
kisméretű törölköző

Testnevelés felszerelés:tornazsák, atléta vagy póló, rövidnadrág vagy melegítő, 2 pár
zokni

Rajzfelszerelés: színes ceruza, 12 színű vízfesték, zsírkréta, színes papír készlet, olló,
papírragasztó, fénymásolópapír (500db-os), körző, vonalzó (egyenes és derékszögű),40
darab félfamentes lap, 20 darab műszaki lap), tempera (6-os), színes papír, gyurma

Füzetek:
Vonalas 7 db
Négyzetrácsos 3 db
Sima 1 db
Ének 1 db
Házi feladat füzet: 1 db

Hittan: bármilyen füzet, olló, ragasztó stift, színes ceruza (12 színű)

Rehabilitációs foglalkozások taneszközei:

osztályfoknak megfelelő vonalas füzet ldb, négyzetrácsos füzet ldb, grafit ceruza, radír,
hegyező, 12 színű színes ceruza



Taneszközjegyzék

Tisztelt Szülő!

Kérjük, az alábbi eszközöket szíveskedjék biztosítani gyermeke számára a 2015/2016-05 tanévre

vonatkozóa n:

5. osztály:

magyar nyelv 3 db vonalas füzet 5-8. évfolyam részére, 1
csomag íróiap, toll, ceruza, színes,radír

magyar irodalom 3 db vonalas füzet 5-8. évfolyam részére, 1
csomag íróiap, 1 db olló, ceruza, toll, színes, 10
db A/4-es méretű fehér lap, radír,hegyező --

német nyelv 2 db vonalas füzet, 1 db szótár füzet
matematika 3 db négyzetrácsos füzet, 1 db sima füzet,

ceruza, toll, vonalzó, radír, 1 vonalzókészlet( 1
db derékszögű, 1 db hosszú vonalzó) 1 db
szögmérő, 1 db körző

hittan 1 db vonalas füzet, íróeszköz
Történelem ,társadalmi és állampolgári ! J. db vonalas füzet 5-8 évfolyam részére,

"

ismeretek íróeszköz
természetismeret 2 db nagy vonalas füzet (de nem spirál), 1 db

kis vonalas füzet ( röpdolgozatoknak), 12 db-os
színes ceruza, grafitceruza, radír

ének-zene 1 db hangjegyfüzet, íróeszköz
hon- és népismeret '1 db vonalas füzet
vizuális kultúra 40 db A/4-es nagyságú rajzlap félfamentes, 2

db ceruza, színes ceruzák, 1 készlet gyurma,
festék, ecsetek ( legalább 3 db különböző
méretben), ecsettál, törlőruha, radír, hegyező

informatika 1 db négyzetrácsos füzet, íróeszköz
technika, életvitel és gyakorlat 1 db füzet, toll, ceruza, vonalzó, színes, radír,

olló, 5 .osztályosok részére technikai
egységcsomag (papírlapok), hegyező

testnevelés és sport 1 pár tornacipő, 1 db póló, 1 db rövidnadrág, 2
pár zokni,

osztályfőnöki 1 db füzet, íróeszköz
korrepetálás magyar nyelv 1 db I vonalas füzet
korrepetálás magyar irodalom 1 db vonalas füzet

Kevermes, 2015. június 17.



Taneszközjegyzék

Tisztelt Szülő!

Kérjük, az alábbi eszközöket szíveskedjék biztosítani gyermeke számára a 2015/ 2016-os tanévre

vonatkozóan:

6.osztály:

---
magyar nyelv 3 db vonalas füzet 5-8. évfolyam részére, toll,

ceruza, radír, színes, piros toll, 1 csomag írólap
--

magyar irodalom 3 db vonalas füzet 5-8. évfolyam részére, toll,
ceruza, színes, 1 csomag írólap r 10 db A/4-es
méretű fehér lap, olló, hegyező, piros toll

német nyelv 2 db vonalas füzet, 1 db szótár füzet
matematika 3 db négyzetrácsos füzet, 1 db sima füzet, 1

vonalzókészlet (db derékszögű, 1 db hosszú
..

vonalzó) szögmérő, körző, 1 db egyszerű
számológép

hittan 1 db füzet, íróeszköz
történelem, társadalmi és állampolgári 1 db vonalas füzet 5-8. évfolyam számára, 1.

ismeretek íróeszköz
természetismeret 2 db nagy vonalas füzet( de nem spirál),

1 db kis vonalas füzet (röpdolgozatoknak), 12 db-
os színes ceruza, grafitceruza, radír

ének-zene 1 db hangjegyfüzet , íróeszköz
vizuális kultúra 40 db A/4-es méretű rajzlap félfamentes, 2 db

ceruza, hegyező, radír, olló, 1 gyurmakészlet,
festék, ecsettál, törlőruha, 3 db különböző
méretű ecset,színes ceruzák

informatika 1 db négyzetrácsos füzet, íróeszköz
technika, életvitel és gyakorlat íróeszköz, ceruza, toll, vonalzó, olló, radír,

hegyező, 6.osztály részére technikacsomag(
papír)

testnevelés és sport 1 pár tornacipő, 1 db póló, 1 db rövidnadrág, 2
pár zokni

osztályfőnöki 1 db füzet, íróeszköz
magyar korrepetálás 1 db vonalas füzet

Kevermes, 2015, június 17.
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Taneszközjegyzék

Tisztelt Szülő!

Kérjük, szíveskedjék biztosítani gyermeke számára az alábbi taneszközöket a 2015/2016-os
tanévre vonatkozóan.

7. osztály:

magyar nyelv 3 db vonalas füzet 5-8. évfolyam számára, 1
csomag íróiap, toll, ceruza, színesek, piros toll,
hegyező, radír

magyar irodalom 3 db vonalas füzet 5-8. évfolyam számára, 1
csomag íróiap, ceruza, toll, piros toll, 15 db
A/4-es méretű fehér lap, olló, színes ceruzák

német nyelv .'.' 2 db vonalas füzet, 1db szótárfüzet,
matematika 3 db négvzetrácsos füzet, 1 db sima füzet,

-- ceruza, toll,vonalzókészlet( 1 db derékszögű, 1
db hosszú) szögmérő, körző

hittan 1 db füzet
történelem, társadalmi és állampolgári 1 db vonalas füzet 5-8. évfolyam számára,
ismeretek íróeszköz
fizika 1 db négyzetrácsos füzet, vonalzó; ceruza, toll,

egyszerű számológép
kémia ,-- 1 db négyzetrácsos füzet, íróeszköz, piros-kék

toll
biológia 2 db nagy vonalas füzet ( de nem spirál), 1 db kis

vonalas füzet ( röpdolgozatoknak), 12 db-os
színes ceruza, grafitceruza, radír

földrajz 1 csomag íróiap, 2 db vonalas füzet, színes
ceruza

ének-zene 1 db hangjegyfüzet, íróeszköz
vizuális kultúra 40 db A/4-es nagyságú rajzlap félfamentes, 2 db

ceruza, festék, 3db különböző méretű ecset,
ecsettál, törlőruha, színes ceruzák,olló, radír,
hegyezŐ, 10 db A/4-es műszaki rajzlap

informatika 1 db négyzetrácsos füzet, íróeszköz
technika, életvitel és gyakorlat ceruza, toll, hegyező, olló, 7.osztályosok részére

technikacsomag (papír),
testnevelés és sport 1 pár tornacipő, 1 db póló, 1 db rövidnadrág, 2

pár zokni
osztályfőnöki 1 db füzet

Kevermes, 2015. június 17.



Taneszközjegyzék

Tisztelt Szülő!

Kérjük, szíveskedjék biztosítani gyermeke számára az alábbi eszközöket a 2015/2016-os tanévre
vonatkozóan:

8. osztály

magyar nyelv 3 db vonalas füzet 5-8. évfolyam számára, 1
csomag íróiap, ceruza, toll, hegyező, piros toll

magyar irodalom 3 db vonalas füzet 5-8. évfolyam számára, toll,
ceruza, piros toll, hegyező, radír, 20 db A/4-es
méretű fehér lap

német nyelv 2db vonalas füzet, 1 db szótárfüzet
matematika 3 db négyzetrácsos füzet, 1 db sima füzet,

vonalzókészlet( 1 db derékszögű, 1 db hosszú
vonalzó) szögmérő, körző, 1 db egyszerű
számológép

hittan 1 db füzet, íroeszköz
történelem, társadalmi és állampolgári 1 db füzet 5-8. évfolyam számára, íróeszköz
ismeretek
fizika 1 db négyzetrácsos füzet, vonalzó, egyszerű

számológép, íróeszköz
kémia 1 db négyzetrácsos füzet, piros-kék színes,

íróeszköz
biológia 2 db nagy vonalas füzet ( de nem spirál), 1 db

kis vonalas füzet ( röpdolgozatoknak), 12 db-os
színes ceruza, grafitceruza, radír

földrajz 1 csomag íróiap, 2 db vonalas füzet, színes
ceruza íróeszköz

ének-zene 1 db hangjegyfüzet, íróeszköz
vizuális kultúra 40 db A/4-es nagyságú rajzlap, 2 db ceruza,

radír, hegyező, színes ceruzák, festék, ecsettál, 3
különhözö méretű ecset, törlőruha, olló

mozgókép- és médiaismeret 1 db füzet bármilyen, íróeszköz
informatika 1 db négyzetrácsos füzet, íróeszköz
technika, életvitel és gyakorlat íróeszköz, olló, 8.évfolyam számára

technikacsomag( papír), 1 db füzet
testnevelés és sport 1 pár tornacipő, 1 db rövidnadrág, 1 db póló, 2

pár zokni
osztályfőnöki 1 db füzet

"

Kevermes, 2015. június 17.


