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 7.évfolyam 

 

Matematika: 

 1 db A4-es spirál négyzetrácsos füzet 

 1 db A4-es sima füzet 

 1 db kisméretű négyzetrácsos füzet 

 2 db háromszög vonalzó, 1 db kicsi egyenes vonalzó 

 1 db körző 

 1 db szögmérő 

Magyar nyelv- és irodalom: 

 6 db vonalas füzet 

 Kötelező olvasmány-         Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

Történelem: 1db vonalas füzet 

Biológia: 1 db A4 sima füzet 

Kémia: 1 db A4 négyzetrácsos füzet 

Földrajz: 1 db A4 vonalas füzet 

Fizika: 1 db A4 négyzetrácsos füzet 

Idegen nyelv:  

 1db szótárfüzet 

 2db vonalas füzet 

Technika: 1db sima füzet 

Informatika: 1db vonalas füzet 

Ének: 1 db hangjegyfüzet (kisméretű) 

Testnevelés: 

 piros színű rövid ujjú póló 

 fekete színű rövid sportnadrág 

 tornacipő, váltó zokni 

Rajz 

 színespapír 

 40-50 db Rajzlap ( A4 –es),lehet rajztömb is 

 olló 

 ragasztó ( a folyékony a jobb, a stift hamar kifogy) 

 3 db grafit ceruza (HB, B, 2B) 

 12 színű zsírkréta 

 12 színű színesceruza 

 1 csomag gyurma ( lehet egyszínű, vagy színes) 

 12 színű vízfesték 

 12 színű tempera 

 12 színű filctoll 

 hegyező 

 puha radír ( azt a radírt ajánlom, amin elefánt van)  

 legalább 3 db ecset (vékony, közepes, vastag) 

 rajztábla (A4 méretben) 

 ecsettörlő rongy vagy szivacs ( puha anyag, vagy kisebb szivacs) 
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  vizes edényt nem kell venni, legyen egy nagyobb konzerves doboz (széle lekalapálva, 

hogy ne legyen éles), vagy nagyméretű tejfölös, joghurtos műanyag vödörke (tetejére 

nem lesz szükség. A befőttesüveg balesetveszélyes, boltban kapható ecsetes tál pedig 

nagyon kicsi) 

 újságpapír (festés esetén a padot védeni vele) 

 gyurmatábla (NEM KÖTELEZŐ, csak ajánlott) 

 12 színű zselés toll (NEM KÖTELEZŐ, csak ajánlott) 

 A felsoroltak között, ahol 12 db-os van írva, az kötelező, attól több színű lehet, 

kevesebb nem. 

 

Egyéb:  

tisztasági csomag: 2 csomag papír zsebkendő, 1 csomag 4 db-os WC papír, 1 csomag szalvéta, 

1db folyékony szappan 
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