
2.b osztályos taneszközlista 

 

Tolltartóba: 

3 db HB-s grafit, radír, hegyező, kis vonalzó 

min. 6 db vékony színes: sárga, piros, kék zöld, barna, fekete 

min. 6 db vastag színes    Kérjük a ceruzákat névvel ellátni! 

 

Papírféleségek: 

1 db papírdosszié (ha nem szakadt el, jó az elsős) 

30 db A/4-es  fehér/famentes rajzlap (vastagabb) 

1 csomag A/4-es színespapír-csomag (élénk színű, nem pasztell) 

 

 

Rajzdobozba: 

 1 vastagabb fekete alkoholos filc 

 min. 6 db vastagabb hegyű filctoll (pl. STABILO) 

  2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset  

5 tubus tempera (Kohi-noor vagy Pannon): fehér, sárga, piros, kék, feke- 

te Kérem, hogy ne vegyék meg az olcsó kínait, mert használhatatlan! 

- keverőpaletta 

- 1db grafit, puha radír (ne az, ami a tolltartóban van) 

- min. 6 db zsírkréta vagy olajpasztell (pl. STABILO!)  

- 12 gombos vízfesték (feltétlenül olyan, amilyent 1. osztályban használtunk!) 

- hegyes, éles olló 

- 2 rúd papírragasztó (pl. UHU, PRITT) (nem folyékony!) 

- 1 technokol 

- vizesedény fedéllel (legalább 2 dl-es) 

- védőruha, szivacs (be van szedve), törlőrongy 

Ami jó állapotban maradt az 1. osztályos felszerelésből, az természetesen 

használható, amíg el nem fogy, nem muszáj újat venni. 
 

Füzetek: 

3 db vonalas füzet, száma: 16-32 

Négyzethálós füzet nem kell, mert tavalyról maradt. 

Kottafüzetet, Környezetfüzetet, Értékelőt az első osztályost 

folytatjuk. 
 

Kérjük, hogy a könyveket, munkafüzeteket átlátszó borításba csomagolják, és 

tegyenek mindegyikbe rögzített könyvjelzőt, a matekba 2 db-ot! A füzeteket is 

kérnénk bekötni! A gyerekek nevét a külső borítóra kérjük ráírni, nem a belsejébe. 

A tankönyveket az első tanítási napon kapják meg a gyerekek. 

 

Nyári ajánlott olvasmány:  

Csukás István: A téli tücsök meséi  

Bálint Ágnes: Mazsola, Frakk 

Bármilyen gyermekvers-kötet, népmesegyűjtemény. 

Kormos István Vackor történetei 
Jó lenne, ha nem telne el nap nyáron 5-10 perc hangos olvasás nélkül!  
 

Tornazsákba: 

tornacipő, kék rövidnadrág, fehér tornazokni, fehér póló, + hűvös, 

átmeneti időszakban tréningruha 

 

Étkezéshez, tisztálkodáshoz: 

kicsi törölköző, tálca , pohár, váltócipő, 100-as papírzsepi 
Osztálypénzből fogjuk biztosítani a szappant, szalvétát, vécépapírt. 

 

Kérjük, hogy az első tanítási napon mindent hozzanak be! 
 
Kellemes vakációt kívánunk: Andrea és Anikó néni 

 

Szereplés az elsősök fogadásán augusztus 30-án 16.30-kor! 

 

Találkozunk augusztus 29-én 13 órakor a próbán!  

 

(Köszönettel!) 

 


