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Kedves Szülők!

Szeretnénk megkönnyíteni az év eleji iskolakezdést, ezért minden évfolyamon
leírták a tanító nénik, szaktanárok milyen eszközökre van szükségük a
tanulóknak.
Természetesen a meglévő és használható felszerelésekből nem kell újat
vásárolni. Az év közben betelt füzeteket folyamatosan pótolni kell.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a tanulók az elveszett tárgyaikat,
akkor találják meg, ha mindenre ráírják a gyerekek nevét. Különösen a
tornazsákoknál, tolltartóknál figyeljenek erre.

Az elveszett tárgyakat a portán gyűjtjük.

Göd, 2013. május 10.

Köszönettel:
Bajkó Ildikó
igazgató

Magyar

1. évfolyam
3 db vonalas füzet (14-32)

Eszközlista 2013/2014. tanév, alsó tagozat
2. évfolyam
3. évfolyam
3 db vonalas füzet (16-32)
4 db vonalas füzet (16-32)

2 db négyzetrácsos füzet 1 db
jégkrémes doboz:
ebbe:korong,pálcika, műanyag óra,
10 cm-es vonalzó, mérőszalag,
szám és jelkártya, tükör,
Környezetismeret 1 db sima füzet, 1 db tetszőleges
rajzoláshoz
Rajz és technika 2 db papírmappa,
cipős doboz, ebbe: 12 színű
vízfesték, 12 db-os olajpasztell,6
színű tempera, 1 db 4-es ecset, 1 db
10-es ecset, 1 db technokol, 1 db
stift ragasztó, 50 db famentes, 20
db félfamentes rajzlap, ecsettál,
törlőrongy, olló, 10 db színes
fénymásoló papírok, 1 db kétoldalas
színes karton, 1 db sima színes
karton, 1 cs. barna csomagolópapír,
3 cs. írólap, natúr színű gyurma
tornazsák, fehér póló, rövidnadrág,
Testnevelés
(télen melegítő), tornacipő (lehet
tépőzáras), ugráló kötél, babzsák
10X15, labda (kézilabda méretű)
Ének
Angol/német
Matematika

Tolltartóba

Egyéb

4 db grafit ceruza HB,
2 db vastag postairon piros-kék,
2 db piros-kék ceruza, 12 színű
színes ceruza, radír, hegyező
váltócipő, pohár, 1 db fénykép,
üzenő és leckefüzet

2 db négyzetrácsos füzet, 100cm-es papír mérőszalag,
háromszög alakú vonalzó,
műanyag óra, műanyag
hőmérő
1 db sima füzet,
1 db vonalas füzet (16-32)
50 db félfamentes rajzlap, 12
db-os olajpasztell, 12 db-os
tempera, 1 db hobby ragasztó,
1 db stift ragasztó, 1 cs.
origami papír, olló, 1 db
karton, 12 db-os színes ceruza,
3 cs. Írólap, 1 cs. Krepp-papír,
4 és 10-es ecset, 12 színű
vízfesték,10 db boríték, 10 db
színes fénymásolópapír

tornazsák, tornacipő, fehér
póló, rövidnadrág, ugráló
kötél, gumilabda

2 db négyzetrácsos füzet,
vonalzó

4. évfolyam
6 db vonalas füzet (21-32),
toll (piros, kék, zöld)
3 db négyzetrácsos füzet,

1 db sima füzet

1 db sima füzet

40 db félfamentes rajzlap,
1 cs fehér v. barna csomagoló
papír, 12 db-os filctoll, 12 db-os
olajpasztell, tempera, vizes
tálka, 50X50-es viaszos vászon,
1 vastag és 1 vékony ecset,
sulifix v. hobby ragasztó, olló, 1
cs. A/5 színespapír, 1 cs.
origami lap, 1 cs. fűzőlap, 2 db
kétoldalas színes karton: fiúksötétebb színek, lányok- lányos
színek
tornazsák, tornacipő, fehér póló,
rövidnadrág, ugráló kötél, labda

2 cs. színes papír, 2 db
kétoldalas karton, stift
ragasztó, 30 db famentes
rajzlap, 20 db félfamentes
rajzlap, 1 db csomagoló
papír, 12 db-os olajpasztell,
tempera, vízfesték, filctoll,

tornazsák, tornacipő, fehér
póló, rövidnadrág, ugráló
kötél, labda

kottafüzet
1 db vonalas füzet (16-32)
1 db szótárfüzet
3 db grafit HB-s ceruza,
postairón, radír, hegyező,
színes ceruza

kottafüzet
1 db vonalas füzet (16-32)
1 db szótárfüzet, ha betelt
3 db grafit HB-s ceruza,
postairón, radír, hegyező, színes
ceruza

kottafüzet
1 db vonalas füzet (21-32),
1 db szótárfüzet, ha betelt
3 db grafit HB-s ceruza,
postairón, radír, hegyező,
színes ceruza

váltócipő, pohár,
üzenő és leckefüzet

váltócipő, pohár,
üzenő és leckefüzet

váltócipő, pohár,
üzenő és leckefüzet

Könyvekre és füzetekre átlátszó borítót kérünk és mindenen legyen rajta a gyerek neve!
Természetesen a meglévő és használható felszerelésekből nem kell újat venni!

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eszköz listája

5. osztály
Magyar nyelv és irodalom
2 db A5-ös vonalas füzet
1 db nagy méretű A4-es vonalas dolgozat füzet (nem spirál,
8. osztályig használják)
Történelem
2 db vonalas A5-ös füzet (egyik órai munkához, másik röpdolgozatokhoz,
8. osztályig használják.)
Idegen nyelv
2 db A5-ös vonalas füzet
1 db szótárfüzet
1 db nagy méretű A4-es vonalas dolgozat füzet (nem spirál, 8. osztályig használják)
Matematika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (nem spirál),
1 db A4-es nagy méretű négyzetrácsos dolgozat füzet (nem spirál)
1 db A5-ös sima füzet
1 db körző
1 db egyenes hosszú vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1 db szögmérő
Természetismeret
1 db A5-ös vonalas füzet
Tánc és dráma
1 db A5-ös vonalas füzet, 1 db fakanál bábkészítéshez
Rajz
30 db műszaki rajzlap
1 db mappa
2 db ecset (vékony, vastag)
12-es vízfesték
10-es zsírkréta és színes ceruza
3B-s ceruza
Technika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
1 db stiftes ragasztó, hosszú vonalzó
Ének
1 db A5-ös vagy A4-es kottafüzet
Osztályfőnöki
1 db A5-ös vonalas füzet

Olló
Ragasztó
Vizes tál
Törlőrongy festéshez
Vonalzók, körző
Testnevelés
Tornacipő
Meleg időben: rövidnadrág, fehér póló
Hűvös időben: tréningruha
Tornazsák (név legyen felírva rá)
Erkölcstan/hit- és erkölcstan
1 db A5-ös vonalas füzet

Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Ajánlott olvasmány: Mark Twain: Koldus és királyfi, Tom Sawyer, Defoe: Robinson, Fekete
István: A koppányi aga testamentuma Mikszáth: A két koldusdiák, Móra: Rab Ember fiai,
Exupery: A kis herceg
Tolltartóban: kék, piros, zöld toll, grafit ceruza vagy rotring ceruza, színes ceruzák, radír
Egyéb: 1 csomag írólap és 10 db négyzetrácsos lap benne (A5-ös füzetből), ha elfogy pótolni kell!
Kérjük a kedves Szülőket, hogy az év közben betelt füzetek pótlásáról időben gondoskodjanak!

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eszköz listája

6. osztály

Magyar nyelv és irodalom
2 db A5-ös vonalas füzet
Történelem
1 db vonalas A5-ös füzet
Idegen nyelv
2 db A5-ös vonalas füzet
1 db szótárfüzet
Matematika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (nem spirál)
1 db A4-es nagy méretű négyzetrácsos dolgozat füzet (nem spirál)
1 db A5-ös sima füzet
1 db körző
1 db egyenes hosszú vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1 db szögmérő
Informatika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
Természetismeret, egészségtan
1 db A5-ös vonalas füzet
Hon és népismeret
1 db A5-ös vonalas füzet
Rajz
30 db műszaki rajzlap
5. osztálynál található felszerelés
Technika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
egyenes hosszú vonalzó

Testnevelés
Tornacipő
Meleg időben: rövidnadrág, fehér póló

Ének

Hűvös időben: tréningruha
1 db A5-ös vagy A4-es kottafüzet

Tornazsák (név legyen felírva rá)

Osztályfőnöki
1 db A5-ös vonalas füzet
Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Ajánlott olvasmány:
Mark Twain: Koldus és királyfi, Tom Sawyer, Defoe: Robinson, Fekete István: A koppányi aga
testamentuma Mikszáth: A két koldusdiák, Móra: Rab Ember fiai, Exupery: A kis herceg,
Zrínyi: Szigeti veszedelem, Verne: A rejtelmes sziget, Kétévi vakáció, A tizenötéves kapitány,
Dumas: A három testőr
Tolltartóban: kék, piros, zöld toll, grafit ceruza vagy rotring ceruza, színes ceruzák, radír
Egyéb: 1 csomag írólap és 10 db négyzetrácsos lap benne (A5-ös füzetből), ha elfogy pótolni kell!
Kérjük a kedves Szülőket, hogy az év közben betelt füzetek pótlásáról időben gondoskodjanak!
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7. osztály

Magyar nyelv és irodalom
3 db A5-ös vonalas füzet
1 db nagy méretű A4-es vonalas dolgozat füzet (nem spirál)
Történelem
2 db vonalas A5-ös füzet (egyik órai munkához, másik röpdolgozatokhoz)
Idegen nyelv
2 db A5-ös vonalas füzet
1 db szótárfüzet
Matematika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (nem spirál)
1 db A4-es nagy méretű négyzetrácsos dolgozat füzet (nem spirál)
1 db A5-ös sima füzet
körző
1 db egyenes hosszú vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1 db szögmérő
Informatika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet

Biológia
1 db A5-ös vonalas füzet

Fizika

Kémia
2 db nagy méretű A4-es
négyzetrácsos füzet (nem spirál),
1 db körző,
2 db vonalzó

1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
Földrajz
2 db A5-ös vonalas füzet
Etika
1 db A5-ös vonalas füzet

Rajz
30 db műszaki rajzlap
5. osztálynál található felszerelés
Technika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
egyenes hosszú vonalzó

Testnevelés
Tornacipő
Meleg időben: rövidnadrág, fehér póló

Ének

Hűvös időben: tréningruha
Tornazsák (név legyen felírva rá)

1 db A5-ös vagy A4-es kottafüzet
Osztályfőnöki
1 db A5-ös vonalas füzet

Kötelező olvasmány: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Ajánlott olvasmány: Jókai: A kőszívű ember fiai, A nagyenyedi két fűzfa, Aranyember, Egy
magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, Jó palócok, Tót atyafiak
Tolltartóban: kék, piros, zöld toll, grafit ceruza vagy rotring ceruza, színes ceruzák, radír
Egyéb: 1 csomag írólap és 10 db négyzetrácsos lap benne (A5-ös füzetből), ha elfogy pótolni kell!
Kérjük a kedves Szülőket, hogy az év közben betelt füzetek pótlásáról időben gondoskodjanak!
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8. osztály

Magyar nyelv és irodalom
2 db A5-ös vonalas füzet
Történelem
1 db vonalas A5-ös füzet
Idegen nyelv
2 db A5-ös vonalas füzet
1 db szótárfüzet
Matematika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (nem spirál)
1 db A4-es nagy méretű négyzetrácsos dolgozat füzet (nem spirál)
1 db A5-ös sima füzet
körző
1 db egyenes hosszú vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1 db szögmérő
Informatika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet

Biológia
1 db A5-ös vonalas füzet

Fizika

Kémia
2 db nagy méretű A4-es
négyzetrácsos füzet (nem spirál),
1 db körző,
2 db vonalzó

1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
Földrajz
1 db A5-ös vonalas füzet

Rajz
20 db műszaki rajzlap
5. osztálynál található felszerelés
Technika
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet

Testnevelés
Tornacipő
Meleg időben: rövidnadrág, fehér póló

Ének

Hűvös időben: tréningruha
1 db A5-ös vagy A4-es kottafüzet

Tornazsák (név legyen felírva rá)

Osztályfőnöki
1 db A5-ös vonalas füzet
Kötelező olvasmány: Tamási Áron: Ábel a rengetegben, Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Ajánlott olvasmány:, Moliére: A fösvény, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Tolltartóban: kék, piros, zöld toll, grafit ceruza vagy rotring ceruza, színes ceruzák, radír
Egyéb: 1 csomag írólap és 10 db négyzetrácsos lap benne (A5-ös füzetből), ha elfogy pótolni kell!
Kérjük a kedves Szülőket, hogy az év közben betelt füzetek pótlásáról időben gondoskodjanak!

