5. osztály
Általános
Tolltartó, tollak, ceruzák, piros-kék színes
A/4 fénymásolópapír: 2 csomag (2x500 lap)
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
Étkezéshez:
műanyag pohár, kiskanál a joghurtokhoz, anyag szalvéta/konyharuha a
tízóraihoz/uzsonnához
uzsonnás zacskó (1 csomag)
Tisztasági zsákban:
fésű/hajkefe a lányoknak, törölköző, fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár (műanyag)
Magyar nyelv és irodalom:
8 db vonalas füzet (21-32)
1 db stift ragasztó
1 db piros-kék ceruza
1 db mappa
2-3 db grafitceruza
radír
1 db golyóstoll
1 csomag írólap
A magyar helyesírás szabályai (a legutolsó kiadás)
Kötelező olvasmány:
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (a nyári szünetben el is kell olvasni, olvasónaplót email-ben
fogok küldeni)
Szabó Magda: Tündér Lala
Ajánlott olvasmányok:
Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér
Jeff Kinney: Egy ropi naplója (1-7.)
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Mark Twain: Tom Sawyer
Történelem
1 db A/4-es üres füzet + stiftes ragasztó

Rajzórai eszközök
1 db kis rajztábla az A/4-es rajzokhoz. (az amelyiknek a 4 sarkában van egy kis kör alakú
fém rögzítő)
1 cs félfamentes rajzlap A/3 méretben (2x10 ív)
1 cs félfamentes rajzlap A/4 méretben (2x10 ív)
2 cs famentes rajzlap /Dipa/ A/3 méretben (2x10 ív)
2 cs famentes rajzlap/Dipa/A/4 méretben (2x10 ív)
1 cs írólapok
1 db olló
/Mindenképpen a gyerek kezében jól illeszkedőt érdemes venni! Túl nagyot semmiképpen
sem ajánlok. /
1 db 12 színű színes ceruza, jó minőségű.
1 db 24 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!!!!)
3 db ecset akvarell festéshez (vékony, közepes, vastag, Azzal az ecsettel tudunk szépen
dolgozni, amelyiknek nem állnak szét a szálai,hanem elvékonyodnak )
1 doboz natúr gyurma
1 db Pritt ragasztó (20g)
2 db grafit ceruza 4B-s
2 db grafit ceruza 2B-s
2 db grafit ceruza B-s
3 db fekete tűfilctoll 0,4-es STABILO
2db fekete alkoholos filctoll M-es méretű ICO
1 db sima füzet A/5-ös méretben, ha lehet akkor vastag füzet legyen, mert ebbe írjuk majd a
művészettörténetet a felső tagozat 4 évében.
1 db doboz, amibe mindezt beletesszük.
Ami tavalyról maradt, az jó lesz most is.
Természetismeret:
1 db A/4-es sima füzet
1 db ragasztó stift
Angol:
1 db A/5-ös vonalas füzet (21-32)
1 db szótár füzet
Matematika:
2 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
1 db A/5-es sima füzet
grafit ceruza
javításhoz piros - kék ceruza
1 radir
1 körző (jó körző)
1 derékszögű és egyenes vonalzó
1 szögmérő (papír)

Technika:
1 tubusos ragasztó (Technokol)
1 stift ragasztó
1 db. olló
1 cs. hurkapálca
1 cs A/4-es fénymásoló papír
1 cs. színes papír
Ének:
1db hangjegyfüzet
Testnevelés:
Póló, rövid nadrág, melegítő alsó (hosszú, hideg időre), tornacipő

