Taneszköz lista - 7. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
-

2 db kis alakú vonalas füzet
Kötelező olvasmány: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője,
Ajánlott olvasmány: Jókai Mór: Aranyember
Irodalom tankönyv, nyelvtan munkafüzet
Idegen nyelv

-

tankönyv, munkafüzet
1 db vonalas füzet, 1 db szótárfüzet
1 db vonalas dolgozatfüzet (amíg be nem telik)
1 csomag írólap
Matematika

- tankönyv, gyakorló
- Négyzetrácsos (nagy alakú, lehet spirál is) és sima (nagy alakú,
A4-es, de nem spirál) füzet
- ceruzák, toll, színes, zöld javító toll
- geometriához: egyenes és derékszögű vonalzó, körző, papír
szögmérő
- az egyes tanítási órákra a füzetben is rögzített egyéb eszközök
- személyenként 20 db négyzetrácsos A4 alakú dupla lap
- osztályonként 2 csomag írólap
Történelem
- tankönyv
- Történelmi atlasz
- 1 db vonalas füzet
Kémia
-

tankönyv, munkafüzet
sima füzet (lehetőleg A4-es alakú)
ceruzák, toll, színes
vonalzó
osztályonként 4 csomag írólap

-

Földrajz
Földrajz Tankönyv 7. osztály
Földrajz munkafüzet 7. osztály
1 db nagy alakú, sima füzet
Földrajzi atlasz
6 db színes ceruza
1 csomag írólap

Biológia
-

Tankönyv 7. osztály
Munkafüzet 7. osztály
1 nagy alakú, sima füzet
6 db színes ceruza
1 csomag írólap
Ének-zene

- tankönyv, kottafüzet
Rajz
- tankönyv, sima füzet
- 30 db rajzlap, rajzlaptartó
(mappa)
- 2B-s ceruza
- radír, ceruzahegyező

- 12 színű vízfesték, 3 db
ecset
- színes ceruzák
- törlőrongy
- vonalzók

Informatika
- Tankönyv
- A5-ös sima füzet (6-7-8.
évfolyamon célszerű a
tavalyit folytatni)

-

Fizika
tankönyv
A5-ös négyzetrácsos füzet
vonalzó- és körzőkészlet
ceruza; színes készlet
zöld javító toll

Technika
Leányoknak:
- A4-es méretű, sima füzet (lehetőleg a tavalyit folytassák)
- vonalzó- és körzőkészlet (ugyanaz, mint matematikánál)
- ragasztó, olló, varró- és színes ceruza készlet
- 5 db A4-es keretes műszaki rajzlap
Fiúknak:
- A4-es méretű, sima füzet (lehetőleg a tavalyit folytassák)
- vonalzó- és körzőkészlet (ugyanaz, mint matematikánál)
- 5 db A4-es műszaki rajzlap
- 5 db milliméterpapír
- Technokol ragasztó

Testnevelés
-

fehér póló (lehetőleg iskolai egyen póló)
tornanadrág fiúknak
biciklis nadrág lányoknak
torna- vagy edzőcipő

