6. osztály

Általános
Tolltartó, tollak (minimum 2 db), ceruzák (legalább 2-3 grafitceruza), piros-kék színes radír,
hegyező
A/4 fénymásolópapír: 1 csomag (1x500 lap)
2 csomag írólap
3 db stift ragasztó (rajzhoz, technikához, tantárgyak jegyzeteihez)
Váltócipő (benti cipő/szandál/papucs)
Tisztasági csomag 1. félév
1 csomag hagyományos szalvéta
1 csomag éttermi szalvéta
4 csomag (100 db) papírzsebkendő
2 db WC papír
1 csomag uzsonnás zacskó
Étkezéshez:
műanyag pohár, kiskanál a joghurtokhoz, anyag szalvéta/konyharuha
Magyar nyelv és irodalom:
6 db vonalas füzet (21-32)
1 db mappa
A magyar helyesírás szabályai (a legutolsó kiadás)
Kötelező olvasmány:
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (A nyári szünetben el kellene olvasni. Az olvasónaplót emailben fogom küldeni.)
Ajánlott olvasmányok:
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában
Fekete István: A koppányi aga testamentuma
Karl May: Az Ezüst-tó kincse
Rudyard Kipling: A dzsungel könyve
Matematika:
2 db négyzetrácsos füzet (A/5)
1 db sima füzet (A/5)
1 egyenes vonalzó
1 derékszögű vonalzó
1 szögmérő
1 körző (jó körző!)
Természetismeret:
1 db A/4-es sima füzet

Angol nyelv:
1 db A/5-ös vonalas füzet
1 db szótárfüzet
Angol társalgás:
1 db A4-es sima füzet
Ének:
1 db A/5 énekfüzet
Történelem
1 db A/4-es üres füzet vagy mappa+genotherm a kiadott papíroknak.
Infóból nem kell semmi
Rajzórai eszközök
2 cs famentes rajzlap A/4 méretben
1 db 12 színű színes ceruza, jó minőségű.
1 db 12 színű Anilinky (Koh-I-Noor) akvarell festék, mert ennek lélegzetelállító színe van, és
az is marad száradás után is :). (más vízfestéket vagy más akvarell festéket nem szabad
venni helyette!!!!) Tavalyi is jó!
3 db ecset akvarell festéshez (vékony, közepes, vastag, Azzal az ecsettel tudunk szépen
dolgozni, amelyiknek nem állnak szét a szálai.
1 doboz zsírkréta
1 doboz pasztell kréta
1 db grafit ceruza 4B-s
1 db grafit ceruza 2B-s
1 db grafit ceruza B-s
3 db fekete tűfilc
1 db füzet művészettörténetnek.
1 db doboz, amibe mindezt beletesszük.

Ami tavalyról maradt, az jó lesz most is.
Testnevelés: Póló, rövid nadrág, melegítő alsó (hosszú, hideg időre), tornacipő,
Technika:
1 tubus folyékony ragasztó (Technokol)
1 olló
1 cs. hurkapálca
1 cs. A/4 színes papír

