
Hittan 1 db másodikas vonalazású füzet

Magyar 3 db másodikas vonalazású füzet 

3 csomag írólap

Német népismeret 1 db másodikas vonalazású füzet

Német nyelv és irodalom 2 db másodikas vonalazású füzet: 1 füzet szótárnak, mappa a fénymásolt lapoknak

Tolltartó írószerek részére kialakított gumis tárolókkal

3 db B-s vagy HB-s grafitceruza 

12 db-os színes ceruza

ezen kívül még 1-1 zöld, piros, kék színű ceruza

1 db vastag postairón

1 db hegyező: dupla tartályos, a postairónt is ki lehessen faragni vele

2 db radír (jó minőségű)

Matematika 1 db négyzetrácsos füzet /27-32/

2 db dobókocka

1 db logikai készlet

1 db műanyag óra - állítható

1 db 30 cm-es műanyag vonalzó

1 db papírcenti 100 cm

1 db iskolai kétoldalas zsebtükör (Érdemes becsomagolni, hogy ne törjön össze.)

Rajz- és technika 1 db helyes végű olló (13 cm)

1 csomag filctoll készlet

1 db cellux

1-1 csomag fehér és színes gyurma

2 db ecset (3-as, 6-os)

2 db kenőfejes ragasztó (Pritt)

festőpóló

festőrongy (kicsi)

joghurtos doboz ecsetes tálnak

színes papír (Herlitz) 3 csomag A4-es

1 csomag tempera 10-12 színnel

50 db A4-es rajzlap (famentes)

5 db C6-os méretű boríték

20 db A3-as műszaki rajlap (famentes)

2 db mappa 1 db mappa a fénymásolt lapoknak - az első osztályos is jó

1 db(széles gerincű) a rajz és technika órán készült alkotásoknak - év végéig bent marad az 

iskolában

Testnevelés Sötét sportnadrág

- tornafelszerelés tornazsákban: Mindszenty póló (legyen tartalék is - erre a sima fehér póló is jó),

vastag talpú sportcipő (futó),

fehér zokni

hosszú hajú kislányoknak hajgumi szükséges,

tisztasági felszerelés (kis törölköző, kézfertőtlenítő, fésű).

2 dl – s ásványvizes flakon.

Egy csomag 100 db-os papírzsebkendőt kérünk szépen a testnevelő tanárnak beadni az első 

tanítási héten

Hűvös időszakra: tréningruha,

mellény,

vékony sapka,

körsál,

vékony kesztyű - ezeket egy külön zsákba kell tenni

Egyenruha fehér blúz

lányoknak iskolai gallér és kitűző

sötét, legalább térdig érő ünneplő szoknya

Az első osztályos technika doboz - rajz, technika és matematika eszközök tárolásása

Taneszközlista - 2.A

Leckefüzetet szeptember elején mindenkinek az iskola biztosítja

Benti váltócipő minden gyermeknek legyen

Minden taneszköz, tankönyv, munkafüzet, füzet, ruhadarab, cipő legyen névvel ellátva



harisnya

fekete ünneplő cipő

ünneplő kardigán a hűvösebb napokra (lehetőleg fehér)

fiúknak fehér ing

iskolai nyakkendő és kitűző

sötét ünneplő nadrág

sötét zokni

fekete ünneplő cipő

ünneplő sötét kardigán a hűvösebb napokra


