5. osztály taneszközlistája 2017/18 tanév

MAGYAR
3 db A/5-s vonalas füzet
1 doboz színes ceruza
1 csomag írólap
KÖTELEZŐ OLVASMÁNY
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
MATEMATIKA
3 darab A/4-es négyzethálós füzet
2 darab A/5-ös négyzethálós füzet
1 darab A/4-es sima füzet
1 csomag írólap
piros, kék, zöld ceruza
2 darab vonalzó (derékszögű, egyenes)
1 db gumis dosszié A/5, körző, szögmérő
TECHNIKA
1 darab A/5-ös sima füzet
Tű, varrócérna, hímzőfonal, gombok
Vastag fonal
1 ív zsírpapír
2 hurkafa
1 cs. Famentes rajzlap
1 cs. Színes origami papír
1 krepp-papír, olló, ragasztó
1 cs. Színtelen ragsztószalag
1 ív csomagoló papír (mintás)
Ragasztópisztolyba betét
10 db lombfűrész szál, ha van, keret is
1 db snitzer (kicsi is jó)
3-4 papír tányér
TÖRTÉNELEM
1 db A/4-es vonalas füzet, olló, ragasztó
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
Beadandó:
10 db A/3-as famentes rajzlap
40 db A/4-es famentes rajzlap
Rajzdobozba:
12 gombos vízfesték, tempera (min. 6 színű)
1 tubus fehér tempera, törlőrongy, vizes edény
1 vékony, 1 vastag ecset, olló, ragasztó
fekete filctoll
2 db háromszög alakú vonalzó
1 darab színes karton
1 darab A/5-ös sima füzet
Tolltartóban:
3 db grafitceruza (HB-s, 2B-s, 4B-s)
ceruzahegyező
golyóstoll, színes ceruzák, filctollak
1 cs színes krepp papír

ANGOL
2 darab A/5-s vonalas füzet
1 darab szótár füzet, tavalyi is jó
20 db A/4-es színes fénymásoló papír
NÉMET
1 db A/4-es vonalas füzet
1 db szótárfüzet
TESTNEVELÉS
Fehér póló, vagy iskolai póló
Kék, vagy fekete futónadrág
Tornacipő, vagy bemelegítő cipő
HON ÉS NÉPISMERET
1 darab A/5-ös méretű vonalas füzet
1 csomag írólap
1 darab dosszié
INFORMATIKA
1 darab füzet (kicsi)
ÖKOLÓGIA
1 darab A/4-es vonalas füzet
EGYÉB
1 darab üzenő füzet
1 darab leckefüzet
500 db 80 g/nm fehér A/4-es fénymásoló
papír
ÉNEK
1 db kottafüzet
TERMÉSZETISMERET
1 db A/4-es sima füzet
1 cs. Írólap+dosszié

Lakásfelújításkor megmaradt tapétákat,tapétaragasztókat, festékeket, ecseteket, csiszoló vásznakat elfogadunk.

