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Alsó tagozat 

2.osztály 

FONTOS 

 Kérjük, a listában felsoroltak pontos betartását. 

 Az első osztályból megmaradt jó minőségű tanszerek, taneszközök továbbra is 
felhasználhatók. 

 Kérjük, minden taneszközre, könyvre és füzetre, színes ceruzákra, festő pólóra, 

dossziékra, tornacipőre és pólóra, ragasztóra és ollóra, Kunstboxokra írják rá 

gyermekük nevét! 

TANTÁRGY TANESZKÖZÖK  

NÉMET  4 db vonalas füzet A5-ös méret (16-32) - 4 piros füzetborítóval és megírt 
névcímkével 
1 piros A4-es gyorslefűző 
Vastag, gumis mappa (ebben tudják egyben átvinni a másik terembe a német 
felszerelésüket) 
 

 
 
A NÉMET ANYANYELVŰ TANULÓKNAK: 4 vonalas füzet A5-ös méret 2. osztályos 
német vonalazással, piros füzetborítóval, névcímkével  
1 db piros A4-es gyorslefűző 

MATEMATIKA  3 négyzetrácsos A5-ös füzet (27-32) - 3 kék füzetborítóval  
1 kék A4-es gyorslefűző  
rövid, kb. 15 cm-es átlátszó, kemény vonalzó 

KÖRNYEZETISMERET  1 A4-es simalapú füzet, vastag - zöld füzetborítóval  
1 vonalas füzet A5-ös méret 2. osztályos német vonalazással, 
1 zöld A/4 gyorslefűző 

MAGYAR  4 db vonalas füzet A5-ös (16-32) - átlátszó füzetborítóval 
1 db A4-es simalapú füzet 
1 golyóstoll 

Magyar mint, idegen nyelv 1 db A4-es simalapú füzet, sárga füzetborítóval  

SPORT  
(tornazsákban) 

1 sötét színű rövid tornanadrág  
1 fehér tornapóló (Audi póló)  
1 pár tornacipő, csúszásmentes és világos talppal 
1 pár tornazokni 
lányoknak hajgumi  
melegítőnadrág és felső 

RAJZ  
(cipősdobozban ) 

1 jó minőségű nagy stiftes ragasztó  
1 festőpóló /régi felnőtt méretű póló a ruhák védelmére  
1 kis szivacs  
1 festékes pohár 
12 színű, jó minőségű vízfesték 
1 tempera 6 színnel   
3 normál ecset, hegyes (nagyság: 4, 8, 12) 
1 db 12-es zsírkréta 
12-es filctollkészlet 
1 db fekete tűfilc 
20 db famentes A4-es rajzlap fehér 
20 db famentes A3-as műszaki rajzlap (kemény) 
1 tekercs szép színű krepp papír bármilyen 

VÉKONY TOLLTARTÓ  2 jó minőségű stiftes ragasztó  
1 jó minőségű hegyes olló  
1 faragó (vékony és vastag ceruzákhoz)  

TOLLTARTÓ  3 HB-s ceruza  
  színes ceruzák  
2 puha, jó minőségű radír  
1 db hosszú vonalzó  



A NÉMET ANYANYELVŰ TANULÓKNAK: töltőtoll, patronok, hibajavító 

EGYÉB  kulacs 
tízórais doboz 
váltócipő 
1 csomag papírzsebkendő és szalvéta 
1 dosszié az üzeneteknek (A/4 méret) POSTMAPPE(jó a tavalyi is) 
1 lecke füzet (sima vonalas füzet nem jó) 
1 db sima A/5 ös füzet Ampelheftnek 
3 db A4 simalapú füzet (ezeket Langweileheftként használjuk majd) 
1 db A4 simalapú füzet lila füzetborítóval (etikára/hittanra) 

 

 

 Bevásárlólista : 

 

 Füzet fajtája darabszám Füzethez borító 

16-32 A/5 8 4 piros 
4 átlátszó 

27-32 A/5 3 3 kék 

A/4 sima  7 1 vastag zöld 
1 sárga 
1 lila 

Gyorsfűző A/4 1piros 
1 kék 
1 zöld 

 

Leckefüzet 1  

Postmappe, dosszié 1  

Vastag gumis mappa 1  

A/5 sima 1  

 


