
Tisztelt Szülők!  

Szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek a 2.a osztályban szükséges felszerelések nyári 

beszerzéséhez.  

 

Tolltartó:  

3 db HB-s hegyes ceruza  

2 db zöld, 1 kék, 1 piros, 1 sárga, 1 narancssárga, 1 barna színes ceruza  

radír (fehér)  

hegyező (tartályos)  

15-20 cm-es vonalzó  

 

1 dobozba:  

2 db dobókocka  

2 doboznyi korong (piros-kék) egybeöntve 

1 papír mérőszalag  

szögletes kis tükör, keret nélküli  

műanyag óra és hőmérő  

6 darabos filctollkészlet  

1 nagy stift ragasztó  

1 cseppmentes Sulifix ragasztó (tubusa kilyukasztva)  

1 jó minőségű olló  

12 db-os zsírkréta  

12 színű vízfesték  

3 db ecset (vékony, közepes, vastag: puha szőrű)  

12 darabos színes ceruza  

1 tubus fehér tempera (tubus kilyukasztva)  

1 cellux+tépő  

 

Tornazsákba:  

Tornafelszerelés:  sötét tornanadrág fehér pólóval, (lányoknál még elfogadott a dressz, amíg a 

meglévőt ki nem növik), fehér váltó zokni, tornacipő, tréningruha  

 

8 db 16-32-es vonalas füzet (olvasás, írás, nyelvtan, környezet, angol, erkölcstan, informatika, 

üzenő. Az üzenő füzet első oldalára kérjük a személyes adatokat bejegyezni!  

1 db négyzetrácsos füzet  

1 db „gumis” dosszié  

 

Ablak-Zsiráf gyermeklexikon  

Bálint Ágnes: Mazsola ( kötelező olvasmány lesz az év során, nem kell még szeptemberben 

 

Abakusz (100-as golyós számoló) 

1 db 30 cm-es egyenes vonalzó (merev , nem összehajtható)  

4 csomag írólap (20-50-es) 

30 db famentes rajzlap (A/4-es)  

10 db hurkapálca 

1 cs. 20x20-as Origami papír (élénk színű) 

1 színes, kétoldalas fotókarton (ne legyen feltekerve) 

műanyag ivópohár  

felakasztható kicsi kéztörlő  

1 csomag 100 db-os papír zsebkendő  



2 cs. éttermi szalvéta  

1 folyékony szappan  

1 tekercs papír kéztörlő  

100 db szívószál (csak azoknak, akik szoktak tejet inni) 

váltócipő (ne papucs legyen)  

textilszalvéta (tízóraihoz csomagolva)  

WC papír  

 

Az első osztályos – még jó állapotban lévő – eszközök is megfelelnek ! Kérjük, hogy amiből 

újat vásárolnak abból is a jó minőségűt vegyék !  

A könyveket, füzeteket átlátszó borítóba kérjük kötni, a címkére írják rá a gyermek nevét, 

osztályát! A többi felszerelést is jelöljék meg úgy, hogy azt gyermekük felismerje. 

A könyvekbe kérünk egy hosszú (a lap alján kilógó) zsinort/szalagot könyvjelzőnek 

ragasztani vagy belekötni! 

 

Ajánlott olvasmányok a nyárra: 

Kormos István: Vackor,  

Marék Veronika: Kippkopp-könyvek 

Csukás István: Pom-pom meséi 

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok 

Vlagyimir Szutyejev: Vidám történetek 

 


