Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskolája

Tanszer lista 5. évfolyam
Magyar nyelvtan

2 db A/4 vonalas füzet, 1 csomag írólap

Magyar irodalom

2 db A/4 vonalas füzet, 1 csomag írólap

Történelem

1 db A/4 vonalas (tűzött) füzet, 1 csomag írólap

Matematika

1 db A/4 négyzetrácsos füzet és 1 db A/4 sima füzet (nem spirál), 10 db
A/4-es négyzetrácsos lap (dolgozatoknak), 1 A/5-ös írólapcsomag
vonalzókészlet ( 1 hosszú, 1 derékszögű, szögmérő, és 1 tolltartóba való
(kicsi vonalzó), körző.

Angol nyelv

1 db A/4 vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, 1 db papírdosszié, 1 csomag
írólap

Természetismeret

1 db A/4 sima (tűzött) füzet, 1 csomag írólap

Informatika

a tavalyi informatika füzet (A/5 négyzethálós)

Hon-és népismeret
Erkölcstan/hit-és
erkölcstan
Ének
Technika

Vizuális kultúra

Testnevelés

1 db A/5 vonalas (tűzött) füzet
1 db kis alakú vonalas v. sima füzet
1 db kicsi kottafüzet
1 kis alakú sima füzet, 1 db stift ragasztó, olló, 10 db A/4-es famentes
rajzlap, HB és 2B ceruza, vonalzó, körző, tű, hímzőfonal 2 féle szín;
kötőtű (5 mm), gépselyem, 5 féle szalvéta mindegyikből 2 db
(szalvétatechnikához)
1 db A/5 vonalas füzet a művészettörténethez, 30 db. A/4 famentes
rajzlap, A/4 rajztábla, 10 darabos tubusos temperakészlet (javasolt az ICO
cég süni emblémájú temperája), paletta, vizes tál (min. 2 dl), vékony és
vastag ecsetek, A/4 mappa vagy dosszié a munkák tárolásához, 1db.
színes papírcsomag (az általános iskola 5., 6., 7., 8., osztályos tanulói
számára), olló, ragasztó, zsírkréta, derékszögű és egyenes (30cm)
vonalzó, körző, színes ceruzakészlet, fekete tűfilc, hagyományos puha
ceruza, radír.
tornacipő, fehér pamut zokni, fehér póló, fekete tornanadrág, kis
törülköző, dezodor (golyós vagy stiftes)

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskolája

Tanszer lista 6. évfolyam
Magyar nyelvtan

1 db A/4 vonalas füzet, 1 csomag írólap

Magyar irodalom

1 db A/4 vonalas füzet, 1 csomag írólap

Történelem

1 db A/4 vonalas (tűzött) füzet, 1 csomag írólap

Matematika

1 db A/4 négyzetrácsos füzet és 1 db A/4 sima füzet (nem spirál), 10 db
A/4-es négyzetrácsos lap (dolgozatoknak), 1 A/5-ös írólapcsomag
vonalzókészlet ( 1 hosszú, 1 derékszögű, szögmérő, és 1 tolltartóba való
(kicsi vonalzó), körző.

Angol nyelv

1 db A/4 vonalas füzet, 1 db szótárfüzet (tavalyi is jó), 1 db papírdosszié

Természetismeret

1 db A/4 sima (tűzött) füzet, 1 csomag írólap

Informatika

a tavalyi informatika füzet (A/5 négyzethálós)

Erkölcstan/hit-és
erkölcstan
Ének

1 db kis alakú vonalas v. sima füzet
1 db kicsi kottafüzet / Kórus: 1 db dosszié, 10 db A4-es lap

Technika

6.c, d: 1 kis alakú sima füzet (tavalyi), 6.d:1 db stift ragasztó és 1 db
folyékony ragasztó, egyszínű gyurma, olló, tű, hímzőfonal 2 féle szín; 10
db A/4-es műszaki rajzlap, 5 féle szalvéta mindegyikből 2 db
(szalvétatechnikához)

Vizuális kultúra

1 db. A/5 vonalas füzet a művészettörténethez, 30 db. A/4 famentes
rajzlap, A/4 rajztábla, 10 darabos tubusos temperakészlet (javasolt az ICO
cég süni emblémájú temperája), paletta, vizes tál (min. 2 dl), vékony és
vastag ecsetek, A/4 mappa vagy dosszié a munkák tárolásához, 1db.
színes papírcsomag (az általános iskola 5., 6., 7., 8., osztályos tanulói
számára), olló, ragasztó, zsírkréta, derékszögű és egyenes (30cm)
vonalzó, körző, színes ceruzakészlet, fekete tűfilc, hagyományos puha
ceruza, radír.

Testnevelés

tornacipő, fehér pamut zokni, fehér póló, fekete tornanadrág, kis
törülköző, dezodor (golyós vagy stiftes)

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskolája

Tanszer lista 7. évfolyam
Magyar nyelvtan

1 db A/4 vonalas füzet, 1 csomag írólap

Magyar irodalom

1 db A/4 vonalas füzet

Történelem

1 db A/4 vonalas (tűzött) füzet, 1 csomag írólap

Matematika

1 db A/4 négyzetrácsos füzet és 1 db A/4 sima füzet (nem spirál), 10 db
A/4-es négyzetrácsos lap (dolgozatoknak), vonalzókészlet ( 1 hosszú, 1
derékszögű, szögmérő, és 1 tolltartóba való (kicsi vonalzó), körző.

Angol nyelv

1 db A/4 vonalas füzet, 1 db szótárfüzet (tavalyi is jó), 1 db papírdosszié,
1 csomag írólap

Földrajz

1 db A/4 sima (tűzött) füzet, 1 csomag írólap

Biológia

1 db bármilyen füzet, 1 csomag írólap

Kémia

1 db A/4 sima (tűzött) füzet

Fizika

1 db sima vagy négyzetrácsos füzet, 1 csomag írólap

Informatika
Erkölcstan/hit-és
erkölcstan
Ének
Technika

Vizuális kultúra

Testnevelés

a tavalyi informatika füzet (A/5 négyzethálós)
1 db kis alakú vonalas v. sima füzet
1 db kicsi kottafüzet / Kórus: 1 db dosszié, 10 db A4-es lap
1 kis alakú sima füzet (tavaly), 1 db stift ragasztó, olló, 10 db A/4-es
famentes rajzlap, HB és 2B ceruza, tű, hímzőfonal 2 féle szín; 2 db A4
filc anyag
1 db. A/5 vonalas füzet a művészettörténethez, 30 db. A/4 famentes
rajzlap, A/4 rajztábla, 10 darabos tubusos temperakészlet (javasolt az ICO
cég süni emblémájú temperája), paletta, vizes tál (min. 2 dl), vékony és
vastag ecsetek, A/4 mappa vagy dosszié a munkák tárolásához, 1db.
színes papírcsomag (az általános iskola 5., 6., 7., 8., osztályos tanulói
számára), olló, ragasztó, zsírkréta, derékszögű és egyenes (30cm)
vonalzó, körző, színes ceruzakészlet, fekete tűfilc, hagyományos puha
ceruza, radír.
tornacipő, fehér pamut zokni, fehér póló, fekete tornanadrág, kis
törülköző, dezodor (golyós vagy stiftes)

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskolája

Tanszer lista 8. évfolyam
Magyar nyelvtan
Magyar
irodalom

1 db A/4 vonalas füzet, 1 csomag írólap

1 db A/4 vonalas füzet

Történelem

1 db A/4 vonalas füzet, 1 csomag írólap

Matematika

1 db A/4 négyzetrácsos füzet és 1 db A/4 sima füzet (nem spirál), 10 db
A/4-es négyzetrácsos lap (dolgozatoknak), vonalzókészlet ( 1 hosszú, 1
derékszögű, szögmérő, és 1 tolltartóba való (kicsi vonalzó), körző.

Angol nyelv

1 db A/4 vonalas füzet, 1 db szótárfüzet (tavalyi is jó), 1 db papírdosszié

Földrajz

1 db A/4 sima (tűzött) füzet, 1 csomag írólap

Biológia

1 db bármilyen füzet, 1 csomag írólap

Kémia

1 db A/4 sima (tűzött) füzet

Fizika

1 db sima vagy négyzetrácsos füzet, 1 csomag írólap

Informatika
Erkölcstan/hit-és
erkölcstan
Ének

Vizuális kultúra

Testnevelés

a tavalyi informatika füzet (A/5 négyzethálós)
1 db kis alakú vonalas v. sima füzet
1 db kicsi kottafüzet / Kórus: 1 db dosszié, 10 db A4-es lap
1 db. A/5 vonalas füzet a művészettörténethez, 30 db. A/4 famentes
rajzlap, A/4 rajztábla, 10 darabos tubusos temperakészlet (javasolt az ICO
cég süni emblémájú temperája), paletta, vizes tál (min. 2 dl), vékony és
vastag ecsetek, A/4 mappa vagy dosszié a munkák tárolásához, 1db.
színes papírcsomag (az általános iskola 5., 6., 7., 8., osztályos tanulói
számára), olló, ragasztó, zsírkréta, derékszögű és egyenes (30cm)
vonalzó, körző, színes ceruzakészlet, fekete tűfilc, hagyományos puha
ceruza, radír.
tornacipő, fehér pamut zokni, fehér póló, fekete tornanadrág, kis
törülköző, dezodor (golyós vagy stiftes)

