
Hittan 1 db másodikas vonalazású füzet

Olvasás 1 db. 2. vonalazású füzet. Minden oldalon alulról a 3. sor javításra piros vonalat húzni

ragasztós füzet...bármilyen... Meixner folytatódik

Írás 2 db 2. vonalazású füzet (1szépírás,1 nyelvtan füzet)

Német népismeret tavalyi füzet

Német nyelv és irodalom

2 db elsős vonalazású füzet (1-írás, 1 szótár), mappa a lapoknak A nagy füzet kérdés, lehet, 

hogy szükség lesz rá, de még nem látom át az új rendszert

Tolltartó szokásos - hegyes ceruzák. színesek is, radír, hegyező- Zöldből nem árt a több

Matematika 1 db négyzetrácsos füzet /27-32/

2db dobókocka

1 db logikai készlet

1 db műanyag óra - állítható

1 db 30cm-es műanyag vonalzó

1 db papírcenti 100 cm

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

Rajz- és technika olló névvel ellátva

ragasztó 3 stift. Ebből 2-t beszedek és a közösbe rakok, amint a nagy ragasztófaló működésbe 

lép, innen pótlok.

1 folyékony ragasztó

1 gyurma

1 zsírkréta

1 vízfesték, doboz, rongy

Aki még nem hozott Blue tuck-ot

Rajzlapunk még van, majd szólok, ha elfogyott

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

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

Taneszközlista - 2.B

Leckefüzetet szeptember elején mindenkinek az iskola biztosítja

Benti váltócipő minden gyermeknek legyen

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


