TANESZKÖZÖK LISTÁJA

MATEMATIKA
(Hoffmann-né Juhász Györgyi)
 kis alakú (A/5 méretű) négyzetrácsos füzet 2 db
 kis alakú (A/5 méretű) sima füzet 1 db
 körző, műanyag szögmérő, 1 db egyenes és 2 db különböző háromszög vonalzó, piros, kék, zöld
színes ceruza
 8. osztályosoknál a 2. félévtől 1 db számológép
(Maróthi Ágnes)
 kis alakú (A/5 méretű) négyzetrácsos füzet 3 db
 nagy alakú (A/4 méretű) sima füzet 1 db
 körző, műanyag szögmérő, 1 db egyenes és 2 db különböző háromszög vonalzó, piros, kék, zöld
színes ceruza
 8. osztályosoknál a 2. félévtől 1 db számológép
 nagy alakú (A/4 méretű) négyzetrácsos füzet 1 db
(Molnár László)
 nagy alakú (A/4 méretű) nem spirál négyzetrácsos füzet 1 db
 nagy alakú (A/4 méretű) sima füzet 1 db
 körző, műanyag szögmérő, 1 db egyenes és 2 db különböző háromszög vonalzó, piros, kék, zöld
színes ceruza
 8. osztályosoknál a 2. félévtől 1 db számológép

TESTNEVELÉS
 fehér póló, kényelmes short vagy nadrág, edzőcipő vagy tornacipő, váltózokni, hajgumi a hosszú
hajúaknak, törölköző, tisztálkodási eszközök
FIZIKA (Molnár László)

nagy alakú nem spirál négyzetrácsos füzet 1 db
TERMÉSZETISMERET, BIOLÓGIA, FÖLDRAJZ
 kis alakú vonalas füzet 1 db
FÖLDRAJZ, TERM. GYAK.
(Bakai Andrea)
 1 db bármilyen füzet,
 legalább 5 féle színes ceruza
 földrajzi atlasz
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
(Somlyainé Pataki Andrea)
 5. oszt.: 5 db (21-32-es) vonalas füzet

(Ácsné Horváth Szilvia)




6. oszt.: 3 db (21-32-es) vonalas füzet
7-8. oszt.: 3 db (21-32-es) vonalas füzet vagy 3 db nagy alakú vonalas spirál füzet

(Petrovits Krisztina)
 5. oszt.: 3 db kis alakú vonalas füzet és 1 db nagy alakú vonalas füzet
 6-8. oszt.: 2 db kis alakú vonalas füzet
 Kötelező olvasmány: http://matyasiskola.hu/2016/06/27/petrovits-kriszta-neni-szempontsorai-akotelezo-olvasmanyokhoz/
MAGYAR NYELV – heti 2 óra (Simoncsicsné Jokkel Nóra)
 1 db nagy alakú vonalas füzet az órai munkához (nem spirál)
 1 db kis alakú vonalas füzet a tollbamondásoknak (nem spirál)
 piros, zöld, kék színű toll
 ragasztó, olló a plusz lapok beragasztásához (tolltartóba beleférjen)
MAGYAR IRODALOM – heti 2 óra (Simoncsicsné Jokkel Nóra)
 1 db nagy alakú vonalas füzet az órai munkához (nem spirál)
 1 db nagy alakú vonalas füzetben (nem spirál) kell kidolgozni a kötelező olvasmány kérdéseit
szeptemberre
 piros, zöld, kék színű toll
 ragasztó, olló a plusz lapok beragasztásához (tolltartóba beleférjen)
ANGOL
(Lévayné Czirók Margit)
 2 db kis alakú szótárfüzet,
 1 db A/4-es gumis vagy füles mappa,
 1 db kis alakú vonalas füzet
 1 csomag írólap
(Beregszászi Katalin)
 2 db kis alakú szótárfüzet,
 1 db vastag A/4-es nem spirál vonalas füzet,
 1 db szövegkiemelő filctoll
(Georgopulosz Krisztina)
 1 db A5-ös méretű vonalas füzet
 1 db szótárfüzet
 1 db szövegkiemelő filc
 íróeszközök (grafitceruza, toll)
( Áts Miklós)
 1 db szótárfüzet, 1 db kis alakú vonalas füzet
ÉNEK-ZENE
( Somlyainé Pataki Andrea és Petrovits Krisztina )
 1 db bármilyen alakú kottafüzet
INFORMATIKA
 1 db kis alakú négyzetrácsos füzet

ETIKA
(Gallay Lászlóné, Lévayné Czirók Margit)
 1 db kis alakú vonalas füzet
(Georgopulosz Krisztina)
 1 db A5-ös méretű vonalas füzet
 színes ceruzák, grafitceruza, toll
KÉMIA
(Cseri Ferenc Tiborné Éva néni)
 1 db kis alakú sima füzet, grafitceruza, toll
OSZTÁLYFŐNÖKI
 1 db üzenőfüzet, 1 csomag írólap
OSZTÁLYFŐNÖKI (8.b) – heti 1 óra (Simoncsicsné Jokkel Nóra)
 1 db üzenő füzet (kis alakú)
 1 db leckefüzet
 10 db fehér műszaki rajzlap
 4 csomag írólap
 4 csomag 100 db-os papír zsebkendő
 kis törülköző akasztóval monogrammal
 váltócipő
TÖRTÉNELEM
(Simoncsicsné Jokkel Nóra)
 1 db nagy alakú vonalas füzet az órai munkához (nem spirál)
 1 db nagy alakú vonalas szorgalmi füzet (nem spirál)
 piros, zöld, kék színű toll
 ragasztó, olló a plusz lapok beragasztásához (tolltartóba beleférjen)
(Gillinger László)
 5. oszt.: 1 db A/4-es négyzetrácsos füzet
 6-8. oszt.: 1 db A/4-es négyzetrácsos füzet,
akinek nincs internet-kapcsolata, annak ezen kívül
 1 db kis alakú négyzetrácsos füzet
RAJZ (Lázárné Könczöl Fruzsina)
 1DB CIPŐSDOBOZ /az eszközök tárolásához/
 1DB MAPPA
 GRAFITCERUZÁK: HB, B, B2, B4
 RADÍR 1db
 GYURMARADÍR 1 db
 SZÍNES CERUZÁK: MIN. 6 SZÍN, lehetőség szerint lehet több
 VÍZFESTÉK, TEMPERA: MIN. 6 SZÍN lehetőség szerint lehet több
 TUS / fekete/ de plusz lehetnek színesek is!

 ECSETEK: gömbölyű, 3db: 1-10-es méretű, 1db nagyobb lapos ecset
 PALETTA
 VIZESTÁL
 RONGY
 FOGKEFE
 SZIVACS
 TŰFILC, FILC: MIN. 6 SZÍN lehetőség szerint lehet több is
 RAJZLAPOK: 20 db A4-es műszaki nem keretes, 20 db félfamentes, lehet akvarelltömb is
 RAJZTÁBLA A3 v. A4
 SZÍNES KIVÁGÓPAPÍROK
 SZÍNES KARTONOK /alapszínek/: 3db A3-as
 FEKETE KARTON 1db A3-as
 SZÍNTELEN PLASZTILIN
 OLLÓ, / plusz lehetőség szerint íves körömvágó olló 6. osztály/
 RAGASZTÓ stiftes, és folyékony, cellux
 POLÍRPAPÍR A4 –es 3db /fekete//
 PAUSZPAPÍR. 2db A4-es / 6. osztály/
 MODELLGIPSZ fél kg a tavalyi is jó
 ÚJSÁGPAPÍROK a padok levédésére
Nem kötelezően lehet beszerezni: porpasztellt, olajpasztellt, színes tusokat, rajzszeneket stb. Az
eszközök márkája lehetőség szerint a KOH-IN-OOR HARDTMUTH termékei legyenek. A tanév
folyamán beszedésre kerülhetnek különféle ”háztartási hulladékok „amelyek a rajzórákon alkotások
alapjául szolgálhatnak.
TECHNIKA (Inczédyné Számedli Anikó)
 kis alakú sima füzet 1 db
 10 db rajzlap
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
5. oszt.: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
6. oszt.: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
7. oszt.: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
8. oszt.: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Az olvasmányokat nyáron olvassák el, feldolgozásuk előzetes megbeszélés alapján a tanár kérése szerint
olvasónapló formájában vagy a megadott kérdéssor alapján történik otthon önállóan.
A feldolgozáshoz segítség olvasható az iskola honlapján a tanórák menüpont alatt:
http://matyasiskola.hu/category/tanulas/tanorak/kotelezo-olvasmanyok/

