
Szeptembertől, 2. osztályban a következő 

felszerelésekre lesz szükség: 

 

OLVASÁS: 16-32 vonalas füzet 2 db 

 20-32 sima füzet 1 db 

NYELVTAN: 16-32 vonalas füzet 3 db 

NÉMET: 31-32 szótár füzet 1 db 

  sima füzet (nagy) 1 db 

KÖRNYEZET: 16-32 vonalas füzet 1 db 

MATEMATIKA: 27-32 négyzetrácsos füzet 2 db 

ERKÖLCSTAN: 20-32 sima füzet   1 db 

HITTAN:                    Heni néni kérése szerint 

NAPKÖZISEK:          2 csomag írólap 

 

RAJZ ÉS TECHNIKA DOBOZBA: 

 

1 db üres  mappa a rajzoknak 

1 db mappa a színes papíroknak, benne: 1 cs. színes papír, 1 cs. origami lapok 

vizes tál 

nedvszívó, puha törlőrongy! 

2 cs. fehér gyurma (zacskóban) 

olló (hegyes, éles) 

1 db folyékony,kenőfejes ragasztó  

1 db kenőfejes papírragasztó (tekerős a vége) 

12-es színes ceruza 

12 színű vízfesték 

1 doboz zsírkréta 

12-es tempera 

12-es filctoll 

4-es, 6-os, 10-es ecset 

1 db fekete alkoholos tűfilc (M-es méret!) 

1 db fekete golyóstoll 

A 2. félévben szeretném, ha megismerkednénk új rajzeszközzel, ezért januárig kérek 

beszerezni 1 doboz giocondát! 

 

 A TANÉV ELEJÉN BESZEDEM: 

3 csomag írólap 

30 db műszaki rajzlap A/4 

20 db műszaki rajzlap A/3 

 

SZÜKSÉGES MÉG: 

- zöld toll, faragó, grafit ceruzák (HB), radír 

- tornazsák, benne melegítő,  rövid nadrág, zokni és fehér póló, tornacipő, 

- váltócipő már szeptembertől,  

- papír zsebkendő kis táskában a padban 

- ruhaszalvéta a tízóraizáshoz 

 

Balesetmentes, vidám nyarat és jó felkészülést kívánok:  Györgyi néni 

Zsira, 2016-06-2 



Szeptembertől 4. osztályban a következő 

felszerelésekre lesz szükség: 
 

21-32 vonalas füzet            8 db 

20-32 sima füzet                 2 db 

27-32 négyzetrácsos füzet  2 db 

21-32 szótár füzet               1 db 

 

RAJZ ÉS TECHNIKA DOBOZBA: 

 

1 db üres  mappa a rajzoknak 

1 db mappa a színes papíroknak, benne: 1 cs. színes papír, 1 cs. origami lapok 

vizes tál 

nedvszívó, puha törlőrongy! 

2 cs. fehér gyurma (zacskóban) 

olló (hegyes, éles) 

1 db folyékony,kenőfejes ragasztó  

1 db kenőfejes papírragasztó (tekerős a vége) 

12-es színes ceruza 

12 színű vízfesték 

1 doboz zsírkréta 

12-es tempera 

12-es filctoll 

4-es, 6-os, 10-es ecset 

1 db fekete alkoholos tűfilc (M-es méret!) 

1 db fekete golyóstoll 

 

 A TANÉV ELEJÉN BESZEDEM: 

3 csomag írólap 

30 db műszaki rajzlap A/4 

20 db műszaki rajzlap A/3 

 

SZÜKSÉGES MÉG: 

- zöld toll, faragó, grafit ceruzák (HB), radír 

- tornazsák, benne melegítő,  rövid nadrág, zokni és fehér póló, tornacipő, 

- váltócipő már szeptembertől,  

- papír zsebkendő kis táskában a padban 

- ruhaszalvéta a tízóraizáshoz 

 

Balesetmentes, vidám nyarat és jó felkészülést kívánok:  Györgyi néni 

 

Zsira, 2016-06-24 

  


