
2. b. osztályban szükséges felszerelések  

 

Év elején, első nap beadandó az aláírt bizonyítvány! 

Matematikához:  

- 1 db 27-32-es jelzésű négyzetrácsos füzet 
- MATEKDOBOZ: az 1. osztályban használt matematikai eszközök (logikai lapok, színes pálcikák, 

színes rudak, korongok 2 db dobókocka 
- továbbá: 1 db zsebtükör, 1 db mérőszalag, 1 db derékszögű vonalzó (névvel ellátva), 1 db 30 

cm-es hosszúvonalzó (névvel ellátva), 1 db műanyagóra, 1 db hőmérő, 1 cs. játékpénz 
- 1 db 16 cm-es vonalzó a tolltartóba 

Magyarhoz:  

- 1 db A/4-es alakú sima lapú füzet (varázsfüzet, szövegértéseknek) 
- 4 db 16-32-es jelzésű vonalas füzet (olvasás, nyelvtan, írás, heti élmény füzet) 
- 1 db iratgyűjtő mappa a fénymásolatoknak (táskába) 

 

Íróeszközök a tolltartóba: 

- 1 db radír 
- 4 db HB-s!!!  grafitceruza 
- 1 db golyóstoll, ami szépen fog és nem folyat (Pax, Parker, Signetta) 
- 2 db piros-kék (vékony) 
- 12-es színes ceruza 

Ének-zene:  

- 1 db hangjegyfüzet 

Rajz: 

- 4 cs. műszaki rajzlap (DIPA) 
- 4 cs. írólap 
- 1 db A/4-es mappa a rajzoknak (jó a tavalyi, elküldtem haza) 
- 1 db rajztábla (suliban van) 

Rajzdoboz:  

- Csak azt pótoljátok, ami nincs, vagy elfogyott! 12 db-os pasztellkréta, olajpasztell (Süni) , 
vízfesték, ecsetek: 4-es, 6-os 8-as vagy 10-es, 12 db-os temperakészlet, 12 db-os filctoll készlet, 
ecsettörlő rongy, ecsettál, esetleg keverőtál/ paletta, 1 db vékony fekete filc (tűfilc) S-es 
méret, 1 db vastagabb fekete filc M-es méret 

Technika:  

- kellően hegyes, éles olló (sokaknak a lekerekített hegyű van az iskolában, az már nem lesz jó, 
vissza fogom adni) 

- színeslap csomag (színes fénymásolólap, tehát mind a 2 oldala legyen színes)  
- 2 db PRITT ragasztó, sajnos a többi márka gyorsan beszárad, vagy nem is ragad, nem lehet 

velük dolgozni. 
- 1 cs. fehér gyurma (jó a tavalyi) 



Testnevelés:  

- tornazsák: fekete nadrág, fehér póló, zárt tornacipő, zokni 
- váltóruha évszaknak megfelelően (külön zsákban) 

 

Egyéb: 

- 1 db kis sima lapú füzet katolikus hittanra 
- 1 db hangjegyfüzet zeneiskolásoknak szolfézsra 
- váltócipő (ne papucs legyen) 
- tisztasági csomag: (papírzsebkendő, papírtörlő, szalvéta) szappant megnézem augusztusban, 

de szerintem maradt bőven) 
- 1 db kiskanál a tízóraisoknak a táskába 

 

Minden könyvet, füzetet kérek szépen átlátszó fóliába csomagolni és a könyvekbe egy könyvjelzőt 
ragasztani a leghátsó kemény oldalra, mint tavaly! Kérlek benneteket, hogy minden eszközt lássatok 
el névvel! 

 

 

 

 

 
 
 


