
- kisalakú vonalas füzet 16-32!!! 7 db Legyen margó!
- négyzetrácsos füzet 27-32 2 db Legyen margó!
- sima füzet környezet órára 3 db
- hangjegyfüzet (kis alakú, álló) 1 db
- írólap 3 cs.
- műszaki rajzlap A/4 30 db
- műszaki rajzlap A/3 10 db
- nagyalakú, mindkét oldalán színes papír A/4 1 cs.
- grafitceruza HB-s 3-4 db
- zöld ceruza 3 db
- piros – kék ceruza (nem postairon!) 2-2 db
- 12 színű színes ceruza
- 6 színű filctoll
- egyenes- és derékszögű vonalzó
- 16 cm-es kicsi vonalzó minden napra
- ragasztó (Pritt stift és Technokol) 1-1 db
- hurkapálca 10 db
- krepp-papír 2 db
- tükör (téglalap alakú, kétoldalú)
- gyurma
- 12 színű vízfesték, ecsetek, rongy, ecsettál (festőpóló), újságpapír
- zsírkréta cseréje szükség szerint
- tempera (6 v. 12 színű)
- rajz mappa, iratpapucs
- ceruzatartó
- doboz a technika és rajzfelszerelésnek
- órarend, hegyező, radír
 fonalak, anyagok, fakanál, papírguriga, stb. a tanév folyamán üzenetkor-
1 tekercs toalett papír + 1 csomag 100-as papír zsebkendő

német 1 db vonalas füzet, 1 db szótár füzet, 1 db gumis mappa, tavalyi fakanalak
Hittan 1 db vonalas füzet
- tornafelszerelés tornazsákban:

Sötét sportnadrág
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.

Hűvös időszakra:
tréningruha,
mellény,
vékony sapka,
körsál,
vékony kesztyű - ezeket egy külön zsákba kell tenni

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

2.B

Minden rajz, technika és testnevelés felszerelés, ami 1. osztályból megmaradt, és még jó, az 
felhasználható, de névvel kérem ellátva!

Alsósoknak KIPSTA térdvédő (a Decathlon áruházban kapható a kézilabda 
osztályon. Vékony alkatú gyermekeknek a felnőtt könyökvédő lesz méretben a jó)


