Taneszköz-listák a 2016-2017-es tanévre
Bálint Sándor Tagiskola
1. osztály
Füzetek
 3 db vonalas (14-32)
 2 db négyzetrácsos (27-32)
Kérjük, nylonba kössék be, és a gyermekeknek
csak a nevét írják rá!

Tolltartó
 2 db postairon (kék-piros végű: 1db vastag,
1 db vékony)
 3 db HB-s grafit ceruza
 2 db B-s grafit ceruza
 12 db-os színes ceruza
 1 db radír / elefántos /
 1 db hegyező (tartályos és kétlyukú)

Matematika





1 doboz számolókorong
1 csomag számolópálca
1 db műanyag óra
1 db egyenes műanyag vonalzó (kb. 15 cm)

Rajz, technika












gyurmatábla, fehér gyurma, gyurmakés
40 db A/4-es műszaki rajzlap
10 db A/3-as műszaki rajzlap
12 db-os vízfesték, ecsettörlő rongy
vizes tál (nagyobb méretű) Rámás doboz
12 db-os zsírkréta
ecsetek: 2-es, 6-os, 10-es
ragasztóstick (TESA, PRITT, KORES)
folyékony ragasztó (kék technokol)
1 db jobb minőségű olló névvel ellátva
1 csomag négyzet alakú színes papír / Origami
lapok 20 x 20 cm /
 1 csomag A/4-es színes papír
 3 csomag írólap / fehér /
 10 db hurkapálca
 1 db cellux

Egyéb
 testnevelés felszerelés (fehér póló, zokni,
rövidnadrág, tornacipő, tréningruha) – névvel,
tornazsákkal
 váltócipő (ne papucs)
 kis törülköző – akasztóval ellátva
 székpárna 4 megkötővel
 1 csomag kávéházi szalvéta (Szilvia)
 2 csomag 100-as zsebkendő
 1 db A/4-es dosszié
 uzsonnás zacskó nylon
 1 csomag szalvéta (széthajtható)
 kiskanál
 műanyag pohár
Kérjük a szülőket, hogy minden eszközön
szerepeljen a tanuló neve!

2. osztály
Füzetek
 5 db vonalas /16-32/
 2 db négyzetrácsos /27-32/
Kérjük, kössék be és a gyermekeknek csak a
nevét írják rá!

Tolltartó










1 db piros-kék ceruza /vékony/
2 db HB-s grafit ceruza
1 db golyóstoll
1 db színes ceruzakészlet (12 színű)
1 doboz zsírkréta (12 színű)
vízfesték (12 színű)
1-1 db 2-es, 6-os, 10-es ecset
1 db radír
1 db hegyező

Egyéb felszerelés



















1 db 10cm-es vonalzó
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db olló
1 db nem folyékony (stift) papírragasztó
1 db barkácsragasztó pl. kék technokol
1 db cellux ragasztó
2 csomag írólap
40 db A/4-es műszaki rajzlap
1 csomag A/4-es méretű lefűző dosszié
1 csomag kávéházi szalvéta
4 csomag 100 db-os papír zsebkendő
1 db ruhaszalvéta
1 db kéztörlő akasztóval
váltócipő
szivacs székpárna megkötővel
kiskanál
festőing
1 db kisméretű szögletes tükör

Tornafelszerelés
 lányoknak: tornaruha, tornacipő, zokni,
 fiúknak: tornanadrág, trikó vagy póló, zokni

Kérjük a kedves szülőket, hogy a füzeteket
lássák el borítóval és minden eszközön
szerepeljen a tanuló neve!
Ha a tavalyi eszközök épségben megmaradtak,
akkor nem kell újat venni helyettük!

3. osztály
Füzetek






4 db 12-32-es vonalas füzet
1 db négyzetrácsos füzet
1 db üzenő füzet (vonalas)
1 db kottafüzet

Íróeszközök











1 db tolltartó
2 db HB-s grafitceruza
1 db B-s grafitceruza
2 db vékony postairon
1 db fekete tűfilc
1 db golyóstoll
1 doboz színes ceruzakészlet /12 színű/
1 doboz zsírkréta /12 színű/
1 doboz vízfesték /12 színű/
1-1 db 2-es,6-os és 10-es ecset, ecsettál,
törlőruha
 1 db radír
 1 db hegyező (tartályos)


Egyéb felszerelés











1 db 10 cm-es vonalzó, 1 db 30 cm-es vonalzó
1 db olló
1 db nem folyékony (stift) papírragasztó
1 db barkács ragasztó (pl. kék technokol
5 csomag írólap
50 db A/4-es műszaki rajzlap
10 db A/3-as rajzlap
1 csomag A/4-es méretű színes lap
1 csomag négyzet alakú
1 db A/4-es méretű kétkapcsos lefűző dosszié
(szélessége:kb. 10 cm)
 1 db irattartó doboz
 2 csomag 100 db-os papírzsepkendő
 1 db ruhaszalvéta
 1 db kéztörlő akasztóval
 váltócipő
 szivacs székpárna megkötővel
 kiskanál
 1 db műanyag óra
 1 db kisméretű szögletes tükör
 1 cs 500 lapos fénymásolópapír

Tornafelszerelés





fehér póló (fiúk, lányok), tornanadrág
tornazsák /textil/
tornacipő, zokni
hosszú nadrág (váltó)

Kérjük a kedves szülőket, hogy a füzeteket
lássák el borítóval és minden eszközön
szerepeljen a gyermek neve! Ha a tavalyi
eszközök épségben megmaradtak, akkor nem
kell újat venni helyettük!

4. osztály
Füzetek







5 db 21-32-es vonalas füzet
2 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
1 db üzenő füzet (vonalas)
1 db szótárfüzet
1 db hangjegyfüzet

Íróeszközök











1 db tolltartó
2 db HB-s grafitceruza
1 db B-s grafitceruza
1 db golyóstoll
1 db fekete tűfilc
2 db vékony postairon
1 doboz színes ceruzakészlet (12 színű)
1 doboz zsírkréta (12 színű)
1 db vízfesték (12 színű)
1-1 db 2-es, 6-os és 10-es ecset, ecsettál,
törlőruha
 1 db radír, 1 db hegyező

Egyéb felszerelés














1 db 10 cm-es vonalzó, 1 db 30 cm-es vonalzó
1 db olló
1 db nem folyékony (stift) papírragasztó
1 db barkács ragasztó (pl.: kék technokol)
1 db cellux ragasztó
50 db A/4-es műszaki rajzlap
10 db A/3-as rajzlap
1 csomag 500 lapos fénymásolópapír
1 csomag A/4-es méretű színes lap
1 csomag négyzet alakú színes lap
1 db A/4-es méretű kétkapcsos lefűző dosszié
1 csomag írólap
1 csomag kis szalvéta (széthajtható), 1 csomag
éttermi szalvéta
 10 db boríték,1 cs. uzsonnás zacskó
 2 csomag 100 db-os papír zsebkendő
 1 db folyékony szappan, WC papír
 1 db ruhaszalvéta
 1 db kéztörlő akasztóval, névvel
 pohár, kiskanál
 váltócipő
 szivacs székpárna megkötővel
 1 db műanyag óra, 1 db kisméretű tükör, 2 db
dobókocka, 1 db mérőszalag

Tornafelszerelés
 testnevelés felszerelés, váltócipő
A harmadik osztályból megmaradt eszközök jók
lesznek negyedik osztályban is. Kérjük a kedves
szülőket, hogy minden eszközön szerepeljen
gyermekük neve!

5. osztály
Irodalom
 1 db kisalakú vonalas füzet (órai)
 1 db ragasztó stift (tolltartóba)
 5 db színes ceruza (kék, zöld, barna,
narancssárga, piros)

Nyelvtan
 1 db kisalakú vonalas füzet (órai)
 2 db színes ceruza (kék, zöld)
 kicsi vonalzó /15-20 cm-es (tolltartóba)

Házi olvasmány
 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Matematika
 A/4-es négyzetrácsos füzet kb. 3 db egész
tanévre (nem spirál)
 1 db kicsi négyzetrácsos füzet
 1 nagy sima füzet
 1 db papír szögmérő
 2 db derékszögű vonalzó
 piros, kék színes
 grafit ceruza
 körző

Történelem
 A/4 - es vonalas füzet
 2 csomag írólap

Angol
 A/5 - ös vonalas füzet
 szótárfüzet

Rajz- és vizuális kultúra
A rajzos doboz tartalma:
 A/4-es méretű sima füzet
 40 db A/4-es műszaki rajzlap (keretezetlen!)
 „Színes papírok, pontrácsok, vonalhálók az
általános iskola 5. 6. 7. 8. osztályos tanulói
számára” megnevezésű papír készlet
 grafitceruza 2B-s vagy ennél puhább (4B, vagy
6B jelű)
 radír
 ragasztó (lehetőleg stift)
 olló
 vonalzók (egy 30 cm-es egyenes, és egy
bármilyen háromszög vonalzó)











filctoll készlet 12 db-os
tűhegyű filctoll (fekete, vékony)
alkoholos filctoll (fekete, közepes vastagságú)
színes ceruzák (legalább 12 szín)
zsírkréta 12 színű
vízfesték 12 színű (lehetőleg Anilinky)
tempera 12 színű
2 db ecset (egyik vékony, másik vastag)
egy kis csomag papírzsebkendő (ecsetek
törléséhez, szárításához)

Egyéb:
 1 csomag fénymásoló papír
Kérjük, hogy minden eszközön legyen rajta a
gyermek neve.

6. osztály
Rajz- és vizuális kultúra
Irodalom
 1 db A/4-es (nagyméretű) vonalas füzet (órai)
 1 db ragasztóstift (tolltartóba)
 5 db színes ceruza (kék, zöld, barna,
narancssárga, piros)

Nyelvtan
 2 db A/4-es (nagyméretű) vonalas füzet (órai)
 2 db színes ceruza (kék, zöld)
 kicsi vonalzó /15-20 cm-es (tolltartóba)

Matematika
 Tk. + Mf.
 négyzetrácsos füzet A/4 es (nem spirál) órai
füzetnek (egész évre kb. 2-3 db)
 négyzetrácsos füzet A/5-ös (kisméretű)
röpdolgozatoknak beadva ( 1db)
 ceruza, radír, 3 db színes ceruza (piros, kék,
zöld)
 kis méretű vonalzó (a tolltartóban mindig benne
van)
 háromszög vonalzó (2 db) – geometria órákra
 körző – geometria órákra (nem kell drága
készlet, DE stabil és hegyes legyen)
 szögmérő (a papír szögmérő is kiváló)
 olló (tolltartóban férjen el, más órákon is
kellhet)
 ragasztó stift (tolltartóban férjen el, más órákon
is kellhet)
 2 db dobókocka (elfér a tolltartóban)

Angol
 - 2 db A/5-ös (kisméretű) vonalas füzet (órai,
dolgozat)
 - 1 db szótárfüzet

Történelem
 2 db A/5-ös (kisméretű) vonalas füzet
 2 csomag írólap

Természetismeret, erkölcstan
 1 -1 db A/5-ös (kisméretű) vonalas füzet

Ének
 :hangjegyfüzet

A rajzos doboz tartalma:
 A/4-es méretű sima füzet
 40 db A/4-es műszaki rajzlap (keretezetlen!)
 „Színes papírok, pontrácsok, vonalhálók az
általános iskola 5. 6. 7. 8. osztályos tanulói
számára” megnevezésű papír készlet
 grafitceruza 2B-s vagy ennél puhább (4B, vagy
6B jelű)
 radír
 ragasztó (lehetőleg stift)
 olló
 vonalzók (egy 30 cm-es egyenes, és egy
bármilyen háromszög vonalzó)
 filctoll készlet 12 db-os
 tűhegyű filctoll (fekete, vékony)
 alkoholos filctoll (fekete, közepes vastagságú)
 színes ceruzák (legalább 12 szín)
 zsírkréta 12 színű
 vízfesték 12 színű
 tempera 12 színű
 2 db ecset (egyik vékony, másik vastag)
 egy kis csomag papírzsebkendő (ecsetek
törléséhez, szárításához)
Új eszközökre nincs szükség, jók a tavalyiak,
csak az elhasználódottakat kell pótolni!

Egyéb:
 1 csomag fénymásoló papír
Kérjük, hogy minden eszközön legyen rajta a
gyermek neve.

7. osztály
Irodalom:
 1 db A/4-es vonalas füzet (órai)
 1 db ragasztó stift (tolltartóba)
 5 db színes ceruza (kék,
narancssárga, piros)

zöld,

barna,

Nyelvtan
 1 db A/4-es vonalas füzet (órai)
 2 db színes ceruza (kék, zöld)
 kicsi vonalzó /15-20 cm-es (tolltartóba)

Házi olvasmány
 Jókai Mór: Az arany ember
(elolvasás határideje: 2017. márc. 30.)
Nem kell elolvasni a nyáron, inkább mást
olvassatok!

Matematika
 A/4-es négyzetrácsos füzet kb. 3 db egész
tanévre (nem spirál)
 A/5-ös négyzetrácsos füzet 1 db (dolgozatfüzet)
 grafit ceruzák (nem H-s)
 színes ceruza (piros, kék, zöld)
 radír
 körző (használható)
 vonalzók: egyenes vonalzó (beleférjen a
tolltartóba)
 háromszög vonalzó (2 féle)

Történelem
 A/4 - es vonalas füzet
 2 csomag írólap

Angol
 A/5 - ös vonalas füzet
 szótárfüzet

Rajz- és vizuális kultúra
A rajzos doboz tartalma:
 A/4-es méretű sima füzet
 40 db A/4-es műszaki rajzlap (keretezetlen!)
 „Színes papírok, pontrácsok, vonalhálók az
általános iskola 5. 6. 7. 8. osztályos tanulói
számára” megnevezésű papír készlet
 grafitceruza 2B-s vagy ennél puhább (4B, vagy
6B jelű)
 radír
 ragasztó (lehetőleg stift)
 olló

 vonalzók (egy 30 cm-es egyenes, és egy
bármilyen háromszög vonalzó)
 filctoll készlet 12 db-os
 tűhegyű filctoll (fekete, vékony)
 alkoholos filctoll (fekete, közepes vastagságú)
 színes ceruzák (legalább 12 szín)
 zsírkréta 12 színű
 vízfesték 12 színű
 tempera 12 színű
 2 db ecset (egyik vékony, másik vastag)
 egy kis csomag papírzsebkendő (ecsetek
törléséhez, szárításához)
Új eszközökre nincs szükség, jók a tavalyiak,
csak az elhasználódottakat kell pótolni!

Egyéb:
 1 csomag fénymásoló papír
Kérjük, hogy minden eszközön legyen rajta a
gyermek neve.

8. osztály
Irodalom
 1 db kisalakú vonalas füzet (órai)
 1 db ragasztóstift (tolltartóba)
 5 db színes ceruza (kék, zöld,
narancssárga, piros)

barna,

Nyelvtan
 1 db kisalakú vonalas füzet (órai)
 2 db színes ceruza (kék, zöld)
 kicsi vonalzó /15-20 cm-es (tolltartóba)

Matematika
 A/4-es négyzetrácsos füzet kb. 3 db egész
tanévre (nem spirál)
 A/5-ös négyzetrácsos füzet 1 db (dolgozatfüzet)
 grafit ceruzák (nem H-s)
 színes ceruza (piros, kék, zöld)
 radír
 körző (használható)
 vonalzók: egyenes vonalzó (beleférjen a
tolltartóba), háromszög vonalzó (2 féle)

Történelem
 A/4 - es vonalas füzet
 2 csomag írólap

Angol
 A/5 - ös vonalas füzet
 szótárfüzet

Rajz- és vizuális kultúra
A rajzos doboz tartalma:
 A/4-es méretű sima
 40 db A/4-es műszaki rajzlap (keretezetlen!)
 „Színes papírok, pontrácsok, vonalhálók az
általános iskola 5. 6. 7. 8. osztályos tanulói
számára” megnevezésű papír készlet
 grafitceruza 2B-s vagy ennél puhább (4B, vagy
6B jelű)
 radír
 ragasztó (lehetőleg stift)
 olló
 vonalzók (egy 30 cm-es egyenes, és egy
bármilyen háromszög vonalzó)
 filctoll készlet 12 db-os
 tűhegyű filctoll (fekete, vékony)
 alkoholos filctoll (fekete, közepes vastagságú)
 színes ceruzák (legalább 12 szín)
 zsírkréta 12 színű






vízfesték 12 színű
tempera 12 színű
2 db ecset (egyik vékony, másik vastag)
egy kis csomag papírzsebkendő (ecsetek
törléséhez, szárításához)
Új eszközökre nincs szükség, jók a tavalyiak,
csak az elhasználódottakat kell pótolni!

Egyéb:
 1 csomag fénymásoló papír
Kérjük, hogy minden eszközön legyen rajta a
gyermek neve.

