
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: 

3 db papírdosszié 
 

 

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 

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

- 1 db Extraerős ragasztó (a Munkásotthon utcai Achát papírboltban vehető) 

- vizesedény fedéllel (legalább 2 dl-es) 

- védőruha, szivacs, törlőrongy 

 

Füzetek: 

1 db vonalas füzet, száma: 16-32 

Négyzethálós füzet nem kell, mert tavalyról maradt. 

Kottafüzetet, környezetfüzetet, értékelőt, írásfüzetet az első osztályost 

folytatjuk. 

Üzenőfüzet sem kell! 
 

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

mindegyikbe rögzített könyvjelzőt! 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:  

Bálint Ágnes: Mazsola, Frakk 

Bármilyen gyermekvers-kötet, népmesegyűjtemény. 

Kormos István Vackor történetei 

Marék Veronika: Kippkopp a fűben 

Geronimo Stilton 
Jó lenne, ha nem telne el nap nyáron 5-10 perc olvasás nélkül!  
 

Tornazsákba: 

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

átmeneti időszakban tréningruha 

 

Étkezéshez, tisztálkodáshoz: 

névvel ellátott, akasztós kicsi törölköző, váltócipő, csíptetős vállfa vagy 

akinek van még ovis zsákja, az is megfelel 

 

Az elsősök fogadása augusztus 29-én lesz. A gyerekeknek a próba miatt 15 

órára kell bejönni, utána már nem mennek haza csak az előadás után. A 

fiúk kék pólója az iskolában van, itt fogják megkapni, a lányoknak fehér 

póló szükséges. Alul lehet rövidnadrág (időjárás függvényében a szülők 

eldönthetik). Aki mégis hazavitte az iskolatáskát, ne felejtse elhozni! 
 

Kérjük, hogy az első tanítási napra hozzák be az összes 
felszerelést és az aláírt bizonyítványt! 
 
                                      Kellemes vakációt kívánunk: Bea és Emese 

 


