
TANESZKÖZIGÉNY 

6. – 8. osztály

2020/2021-es tanév 

Matematika:    2 db A4-es négyzetrácsos füzet 

      1 db A4-es sima füzet 

      körző  

      vonalzó (egyenes és derékszög alakú), 

      szögmérő 

Magyar nyelv és irodalom: 2 db A4-es vonalas füzet 

    1 db A5-ös vonalas füzet 

    színes ceruzák, vagy tollak 

Történelem:  1 db A4-es vonalas füzet 

Természetismeret: 1 db A5-ös vonalas füzet 

Fizika:          1 db A5 méretű négyzetrácsos füzet 

Kémia:           1 db A4 vagy A5 méretű négyzetrácsos, vagy vonalas füzet 

Biológia:        1 db A4 -es vonalas füzet      

Földrajz:       1 db A4 vagy A5 méretű négyzetrácsos, vagy vonalas füzet   

Digitális kultúra: 1 db A5-os négyzetrácsos füzet 

Angol: 1 db A5-os vonalas füzet  

    1 db szótárfüzet 

    1 db A4-es mappa fénymásolatoknak 

Német (német történelem és honismeret):  

 3 db A4-es vonalas füzet 

     1 db szótár füzet 

     1 db A4-es mappa a fénymásolatoknak 

     olló, ragasztó és színes ceruzák,   



             1 csomag írólap és 1-1 csomag A4 és A3 rajzlap 

Ének-zene: 1 db A4-es hangjegyfüzet 

Technika: 1 db A5-ös sima füzet  

                 10 db keretes műszaki rajzlap (A4)  

                 10 db rajzlap,  

                   5 db színes A4-es karton (vegyes szín) 

                   1 db. 2B-s, 1 db HB-s ceruza,  

                   színes ceruzák, festék, ragasztó (stift, tubusos),  

                  1 csomag A5-os írólap,  

                  fémkörző, 

                  egyenes vonalzó (30 cm-es), háromszög vonalzó 15 cm-es, 1 csomag                                 

háztartási csomagolópapír 

 

Rajz:         30 db A4-es félfamentes rajzlap  

                  20 db NEM KERETES műszaki rajzlap  

                  10 db A3-as műszaki rajzlap  

                  1 csomag színes papír  

                  1 db dosszié 

                  3 db ceruza: HB, 2B,4B /5B  

                  5 db hurkapálca  

                  1 üveg holló vagy műszaki tus  

                  12 színű vízfesték  

                  12 színű tempera  

                   3 db j6 ecset: (2, 6, 8, 10/12),  

                  1 doboz zsírkréta  

                  1 db filctollkészlet  

                  Technokol ragasztó vagy stift  

                   olló 



                   1 db A4-es sima vagy vonalas füzet 

Testnevelés: fehér vagy iskolai póló  

                      sportnadrág (sötét)  

                      sportcipő  

                      váltó zokni (fehér) 

 

Az elmúlt tanévről megmaradt eszközöket természetesen idén is fel lehet 

használni, a füzeteket folytatni lehet minden tantárgynál. 

 


