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2. b osztály  
  

  
Füzetek:   
5 db 2. osztályos vonalas füzet (16 - 32)   
2 db négyzetrácsos füzet A/5 - ös  
2 db sima füzet A/5 - ös ( hittan, rajz) 

1 db kisalakú kottafüzet  - ének órára 

1 db üzenőfüzet ( A/5-ös, bármilyen vonalazású lehet, csak a szülők és a 
pedagógusok fognak beleírni) 

  
4 db  gumis dosszié  (rajz, hittan, matematika, magyar) – megfelelő a tavalyi is, 

ha jó állapotban van 
1 db füzet házi feladatok felírásához – papírboltokban LECKEFÜZET néven 

kapható 
 
  
Tolltartó tartalma:  
5 db HB-s grafitceruza ( ne legyen a végén radír!) 

1 db piros-kék vastag postairon   
1 db piros-kék vékony postairon  
1db sötétzöld ceruza (javításhoz) 

egyéb színes ceruzák: citromsárga, narancssárga, barna, lila, világoskék, fekete  
1 db 15 cm-es egyenes vonalzó (átlátszó, számozás, beosztás jól látható legyen 
rajta; nem jó a hajlítható vonalzó ) 

1 db radír ( fehér, jó minőségű, nem maszatolós - ne legyen illatos, színes 
radír!) 
1 db kétlyukú tartályos hegyező   
  
 
Sakkhoz  
1 db bármilyen színű  vastag táblafilc (WHITEBORD)  
1 kisméretű törlőrongy(10x15)  
  
Matematika doboz ( a tavalyi kiegészítve)  
2. osztályos számkártyakészlet - számkártyák 0-9-ig (minden számjegyből min. 
kettő)  
1 db 100 cm-es papír mérőszalag  



1 csomag játékpénz (csoportonként rendezve-gyufásdobozokban 1, 2, 5, 10, 20, 
50, 100 forintosokkal) – a gyufásdobozokon legyen rajta a gyerekek neve! 
 
Rajz- tavalyi doboz kiegészítve, feltöltve: 
4x10 lapos famentes, hófehér A/4-es rajzlap (40 db) 

1 doboz zsírkréta (12 színű, a szülői értekezleten bemutatott, egyik végén 
kicsavarható készlet)- érdemes a jobb minőségű, valamivel drágábbat 
megvenni, mert az egyszerűbb készlet esetében tavaly beszorult, vagy kiesett a 
zsírkréta belseje  
1 db 12 színű vízfesték   
3 db ecset (10-es,6-os,2-es méretű))   
1 db ecsettál fedővel                  
1 db ecsettörlő rongy  
1 nagyobb méretű festőpóló ( hogy óvjuk az alatta levő 
ruházatot)                                                 
1 db fehér műanyag festőpaletta  
1 db viaszos vászon (kb:50x60 cm) –ezen fogunk dolgozni, ezzel takarjuk le a 
padot 
1 doboz 12 színű színes ceruza készlet 
1 doboz 12 színű filctoll készlet 
 
Technika 
2 db stift ragasztó  / PRITT / 

1 db hegyes végű (!) olló (balkezeseknek balkezes olló)  
1 doboz egyszínű gyurma  
1 doboz színes gyurma  
1 csomag hurkapálca  
2 csomag, csomagonként 10-15 darabos színes lap (kétoldalas, minél több 
színű-nem matt!!)  
3 csomag írólap  
20 db A/4-es műszaki rajzlap (DIPA)  
                                          
  
Tornazsák:  
sötétkék tornanadrág 
fehér póló ( sima, nem feliratos ) 
zokni 
tornacipő (non marking talppal)  
melegítő felső és nadrág 
hosszúhajú lányoknak hajgumi, fésű 



  
Egyenruha: (fiúk/lányok)  
Galléros fehér ing/blúz   
Sötétkék nadrág/ szoknya  
Sötét zokni/ testszínű vagy fehér harisnyanadrág  
Sötét ünnepi cipő  
  
Uzsonnás táska (textilből, felakasztható):  
kulacs vagy kis flakon, textil szalvéta  

  
Váltócipő: nyári kis szandál, sportcipő – nem papucs! 

  
Tisztasági csomag:  / az első tanítási napra kell behozni/ 

2 csomag szalvéta  
8 tekercs WC papír  
1 db folyékony szappan  
2 cs. papírzsebkendő (100 db-os )  
4 tekercs papírtörlő  
  
 

 Egyéb fontos tudnivalók:  
A tankönyveket, füzeteket csak átlátszó, öntapadós füzetborítóba kössék be 
kérem! Alátét nem kell a füzetekbe. 
A tankönyvekbe szalagot rögzítsenek a leghátsó lapra könyvjelzőnek!   
Mindenre írják rá a gyerekek nevét! (tornaruha, vonalzó, ceruzák, váltócipő, 
viaszos vászon, hegyező, olló, tornazsák…)  
 
Szeptember másodikáig ( péntek) kérem beküldeni: 
a bizonyítványokat ALÁÍRVA  
a Vakációs füzetet kitöltve 
 
A rajz-technika dobozokat elég szeptember 5-én, hétfőn behozni.  
 
Tartalmas kikapcsolódást és jó pihenést kívánok a nyárra! 
                                       
                                                               Lakos Ágnes 
 


