
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

 

A következő tanévi tankönyveket szeptember 1-én vehetik át a tanulók.  

A javítóvizsgára utalt tanulók számára korrepetálást szervezünk 2020. augusztus 24-25-én 8-10 óráig.   

A javítóvizsga időpontja: 2020. augusztus 26. (szerda) 8 óra. 

Tanévnyitó ünnepély: 2020. augusztus 31. (hétfő) 9 óra. 

A titkárság nyári ügyelete kéthetente szerdai napokon lesz 9-13 óráig.  

(2020. június 24., július 8., 22., és augusztus 05., 19.)  

Felszerelések jegyzéke tantárgyanként a 2020/2021. tanévre: 

5-6. évfolyamon 

Magyar nyelvtan: nagy alakú (A4-es), nem spirál vonalas füzet 

Magyar irodalom: nagy alakú (A4-es) vonalas füzet + kis alakú vonalas f. 

Történelem nagy alakú (A4-es) vonalas füzet 

Angol: nagy alakú (A4-es), nem spirál vonalas füzet + szótár füzet 
+ kicsi (A5-ös), vonalas füzet 

Matematika: nagy alakú (A4-es), nem spirál négyzetrácsos füzet + nagy 
alakú (A4-es), nem spirál sima füzet + körző + vonalzó + 
szögmérő 

Természetismeret nagy (A4-es), vonalas füzet 

Technika: nagy alakú (A4-es), sima füzet + 2 cs. színes papír (A4-es) 

Ének: kicsi (A5-ös), kotta füzet 

Vizuális kultúra: 50 db rajzlap, vízfesték, ecsetek (3 db), tempera, színes 
ceruza 12 db-os, olló, ragasztó  

Testnevelés: fehér póló, fekete vagy sötétkék nadrág, sportcipő 

Informatika: kicsi (A5-ös) négyzetrácsos füzet 

 

7-8. évfolyamon 

Magyar nyelvtan: nagy alakú (A4-es), nem spirál vonalas füzet 

Magyar irodalom: nagy alakú (A4-es) vonalas füzet + kis alakú vonalas f. 

Történelem nagy alakú (A4-es) vonalas füzet 

Angol: nagy alakú (A4-es), nem spirál vonalas füzet + szótár füzet 
+ kicsi (A5-ös), vonalas füzet 

Matematika: nagy alakú (A4-es), nem spirál négyzetrácsos füzet + nagy 
alakú (A4-es), nem spirál sima füzet + körző + vonalzó + 
szögmérő 

Biológia nagy (A4-es), sima füzet 

Fizika: kicsi (A5-ös), négyzetrácsos füzet 

Kémia: nagy (A4-es), sima füzet 

Földrajz: nagy alakú (A4-es), vonalas füzet 

Technika: nagy alakú (A4-es), sima füzet + 2 cs. színes papír (A4-es) 

Ének: kicsi (A5-ös), kotta füzet 

Rajz: 50 db rajzlap, vízfesték, ecsetek (3 db), tempera, színes 
ceruza 12 db-os, olló, ragasztó  

Testnevelés: fehér póló, fekete vagy sötétkék nadrág, sportcipő 

Informatika: kicsi (A5-ös) négyzetrácsos füzet 

 

Jó pihenést kívánunk!  

                                                                                                          Igazgatóság  


