
Kedves Szülők! 

Kérem, mindenre írják rá a gyerek nevét vagy monogramját! 

 

Második osztályban a következő eszközökre lesz szükségünk: 

3 db vonalas füzet (16 – 32) 

1 db négyzetrácsos füzet(nálam van a tavalyi) 

1 db vázlatfüzet (B/4, spirál) 

2 db kicsi, sima füzet (hittan, német/angol) 

1 db nagy, sima füzet (olvasás) 

1db üzenő  (mindegy csak A5 nagyságú legyen) 

1db ének füzet 

 

Tolltartóban: 

3 db grafitceruza (ha lehet „pöttyös” Faber Castell, Lyra Groove HB) 3szög alakú 

1-1-1 db (piros, kék, zöld „pöttyös”) 3szög alakú 

2 db vastag postairón (piros-kék ceruza) lehet 3szög alakú is 

1 db 2 lyukú hegyező (fedeles) 

1db 15 vagy 20cm vonalzó 

1db radír 

 

Matematika doboz: 

- 6 db gázgyújtós gyufásdoboz összeragasztva bevonva névvel ellátva, a tavalyi jó, ha 

valakinek tönkrement, akkor kell újat készíteni! 

Csak azt kell megvásárolni, ami hiányzik. 

- 1 doboz korong 

- 1 cs. műanyag számolópálcika (színes pálcika) 

- 1 db zsebtükör (keret nélküli, szögletes) 

- mérőszalag 

- óra 

- logikai készlet 

- 3 db dobókocka 

- 1db bábú (stikeez) 

 

Technika doboz  

Marad az 1.o osztályos Ikeás doboz, ezt kérem felújítani. 

- 1 db 12 színű vízfesték Sünis 

- 1 db 12 színű tempera (Süni, Giotto) 

- 1 db vékony (4-es), 1 db közepes (6-8 -as), 1 db vastag ecset (10-es vagy nagyobb), 

lehet készlet is. 

- víztartó edény (lehet pl. kukorica konzerves doboz is!) 

- puha törlőrongy 

- 1 db 12 színű zsírkréta (PANDA vagy LYRA, ADEL) 

- 1 db papírvágó olló (hegyesebb) 

- 1 db folyékony ragasztó (TECHNOKOL) 

- 3 db nagy stiftes ragasztó (PRITT) ne legyen színezett a ragasztóanyag benne! 



- 1 db színtelen gyurma 

- 1 db 12 színű filctoll (Vastag hegyű) 

- 1 cs. hurkapálcika 

- 1db cellux 

 

3 cs. írólap (fehér) 

30 db A/4 –es DIPA rajzlap 

10 db A/3 –as DIPA rajzlap 

1 kartoncsomag készlet (LIDL) 

színes papír – origami lapok (A/4 vagy A/5  nagyságú) (12x16, 20x20) 

2 db krepp papír – bármilyen színű lehet 

2 db gumis mappa 

 

 

Testnevelés órákra a tornazsákba: 

- fehér Reménység iskolai póló, fekete térd v. rövid nadrág, fehér zokni,  

- tornacipő (fehér talpú, tépőzáras) 

- kinti testnevelés órákhoz sportcipő 

 

Jó pihenést és szép nyarat! 

 

SAMLA 

Fedeles doboz, átlátszó39x28x14 cm/11 l 

Ár, áfával 

1 095 Ft 

 

 

 

 



Vázlatfüzet 

(Jó az is, aminek nem ilyen a borítója!) 

 

 

Faber Castell ceruza (B, HB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Műanyag patentos boríték 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 


