Házi olvasmány
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Ajánlott olvasmányok
Fekete István: Tüskevár
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika
Eric Kästner: A két Lotti, Május 35.
Berg Judit: Rumini
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Lackfi János: Karácsonyi vándorok
Nyulász Péter: Helka
L. Sachar: Stanley, Bradley, az osztály réme, David nem hagyja magát, Laura titkos társasága
Timothée de Fombelle: Ágrólszakadt Tóbiás
Darvasi László: Trapiti
Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók

Füzetek:
Minden tanár kérése: a füzetek ne spirálozottak legyenek, megfelelnek a legegyszerűbbek.
magyar nyelv és irodalom: 3 db A5-ös vonalas füzet (21-32)
ének, egyházi ének: 2 db A4-es hangjegyfüzet (lehet álló és fekvő is)
angol: 1 db A5-ös szótárfüzet 1 db A5-ös vagy A4-es vonalas füzet
német: 1 db A5-ös szótárfüzet és 2 db A5-ös vonalas füzet (21-32)
matematika: 1 db A4-es négyzethálós füzet
hittan: 1 db A5-ös vonalas füzet (21-32)
természetismeret: 1 db A4-es sima vagy vonalas füzet
hon- és népismeret 1 db A5-ös vonalas füzet (21-32)
latin örökség: 1 db vonalas füzet A5-ös vagy A4-es
leckefüzet

A matematika órákon az év során a következőkre lesz majd szükség:
1 egyenes, 2 derékszögű vonalzó, 1 (félköríves) szögmérő, 1 hagyományos fémkörző
1 papír mérőszalag, 4 db A4-es méretű milliméterpapír, maradék színes papírok
5 db szívószál, 5 db A4-es fehér kartonlap
olló, stiftes ragasztó, 2-3 m spárga

A tolltartó felszerelése:
HB-s ceruza 2-3 db
színes ceruzák (6 szín)
jó minőségű radír
jól író toll 2 db
hegyező
Kérjük, ne használjanak a gyerekek radírozható tollat és hibajavítót.

A rajz- és technikaórákon a következőkre lesz szükség:

Első héten beszedi a tanárnő:
30 db műszaki rajzlap
1 csomag színes lap készlet A/4
5 db fekete fotókarton lap A/4
hurkapálca
színes ceruza, olló, stiftes ragasztó, folyékony ragasztó
tempera, vízfesték, zsírkréta készlet
ecsetek, rongy, vizestálka
filctoll
körző, vonalzó/hosszú egyenes és derékszögű is
fonal 2-3 színben vastagabb típusú
befőttes gumi 10 db
cérna 1 spulni, bármilyen színű

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti lista irányadó, az egyes tanárok kis
mértékben eltérhetnek tőle, ezeket az első tanítási héten egyeztetik majd a
gyerekekkel.

