Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eszköz listája

5. osztály
Magyar nyelv és irodalom
 3 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
 2 db A5-ös négyzetrácsos füzet (nem spirál, 1 órai és egy a röpdolgozatokhoz)
 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
Természetismeret
 1 db A5-ös vonalas füzet, 1 csomag írólap
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 vagy színes ceruza
3B-s ceruza

Technika
 1 db A5-ös vonalas füzet
 1 db stiftes ragasztó, hosszú vonalzó
Ének
 1 db A5-ös vagy A4-es kottafüzet







Olló
Ragasztó
Vizes tál
Törlőrongy festéshez
Vonalzók, körző

Testnevelés
 Tornacipő
 Meleg időben: rövidnadrág, póló
 Hűvös időben: tréningruha
 Tornazsák (név legyen felírva rá)

Osztályfőnöki
 1 db A5-ös vonalas füzet
 1 csomag 100 db-os papírzsebkendő
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 bcruza 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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6. osztály
Magyar nyelv és irodalom
 3 db A5-ös vonalas füzet
Történelem
 1 db vonalas A5-ös füzet
Idegen nyelv
 2 db A5-ös vonalas füzet
 1 db szótárfüzet
Matematika
 2 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
Természetismeret
 1 db A5-ös vonalas füzet, 1 csomag írólap
Rajz
 30 db műszaki rajzlap
 5. osztálynál található felszerelés
Technika
 1 db A5-ös vonalas füzet
 egyenes hosszú vonalzó
 1 két oldalán színes A2-es karton
Ének 1 db A5-ös vagy A4-es kottafüzet

Testnevelés
 Tornacipő
 Meleg időben: rövidnadrág, póló
 Hűvös időben: tréningruha
 Tornazsák (név legyen felírva rá)

Osztályfőnöki
 1 db A5-ös vonalas füzet
 1 csomag 100 db-os papírzsebkendő
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 bcruza 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)
 2 db A4-es nagy méretű négyzetrácsos dolgozat füzet (nem spirál)
 1 db A4-es sima füzet
 körző
 1 db egyenes hosszú vonalzó
 1 db derékszögű vonalzó
 1 db szögmérő
Informatika
 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
Fizika
 1 db nagy méretű A4-es négyzetrácsos füzet (nem spirál),
 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (nem spirál)
 1 db körző
 2 db vonalzó
 1 db számológép
Biológia
 1 db A5-ös vonalas füzet
 1 csomag írólap
Kémia
 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
 1 db A4-es sima füzet
Rajz
 30 db műszaki rajzlap
 5. osztálynál található felszerelés
Technika
 1 db A5-ös vonalas füzet
 egyenes hosszú vonalzó
 10 db műszaki rajzlap
Ének
 1 db A5-ös vagy A4-es kottafüzet
Osztályfőnöki
 1 db A5-ös vonalas füzet
 1 csomag 100 db-os papírzsebkendő

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

Testnevelés
 Tornacipő
 Meleg időben: rövidnadrág, póló
 Hűvös időben: tréningruha
 Tornazsák (név legyen felírva rá)

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 bcruza 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
 3 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 A4-es sima füzet
 körző
 1 db egyenes hosszú vonalzó
 1 db derékszögű vonalzó
 1 db szögmérő
Informatika
 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
Fizika
 1 db nagy méretű A4-es négyzetrácsos füzet (nem spirál),
 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (nem spirál)
 1 db körző
 2 db vonalzó
 1 db számológép
Biológia
Földrajz
 1 db A5-ös vonalas füzet
 1 db A5-ös vonalas füzet
 1 csomag írólap
Informatika
 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
Kémia
 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet
 1 db A4-es sima füzet
Rajz
Médiaismeret
 20 db műszaki rajzlap
 1 db A5-ös vonalas füzet
 5. osztálynál található felszerelés
Technika
Testnevelés
 1 db A5-ös vonalas füzet
 Tornacipő
 10 db műszaki rajzlap
 Meleg időben: rövidnadrág, 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
 1 csomag 100 db-os papír zsebkendő
Kötelező olvasmány: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Ajánlott olvasmány: Tamási Áron: Ábel, Moliére: A fösvény
Tolltartóban: kék, piros, zöld toll, grafit bcruza 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!

