2. osztályban szükséges tanszerek

8 db 2. osztályos vonalazású füzet /kódszáma: 16-32/
(nyelvtan, írás, olvasás, felmérő füzet, körny., angol nyelv, erkölcstan/hittan, üzenő)

2 db négyzetrácsos füzet (1-es, 2-es füzet)

1 db sima füzet (szabadidős)

A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás, otthonra)

3 db gyűjtő mappa (rajz, angol, vegyes feladatlapok)

30 db famentes rajzlap

10 db félfamentes rajzlap

2 csomag A/4-es kivágóminta (élénk, erős színű a jó)esetleg színes fénymásoló lapok

2 csomag írólap

2 ív mindkét oldalán színes karton (Nem neon színű! Piros, sárga, barna, zöld, kék…)

1 tekercs krepp papír

12 színű ceruza (nagyon jó az olajpasztell, illetve a vastag színesceruzák)

12 színű filctoll

2 db piros (!) Technokol ragasztó

2 db stiftes /nem folyékony!/ ragasztó

2 db cellux

hegyes, éles olló

1 egyenes vonalzó

12 színű, jó minőségű, nagykorongos vízfesték

6 színű fémtubusos tempera

2 db vékony és 1 db vastag, jó minőségű ecset (2-es, 4-es, 10-es)

ecsetes tál, pl. nagy paradicsompürés fém doboz

törlőrongy

12 színű zsírkréta

1 csomag. gyurma

2 db 2 B-s ceruza rajz órára
Tolltartó:
4 db HB-s ceruza
3 db vékony kék-piros színes
1-2 db kék-piros postairon (Vastag!) A nagybetűk vázolásához
1 db zárt hegyező
2 db radír
1 db kisvonalzó
Tisztasági csomag:
pohár
kiskanál
1 db nejlon vagy textil uzsonna szalvéta
kistörölköző akasztóval
Ezen kívül:
1 db folyékony szappan vagy utántöltő
100 db-os papír zsebkendő
1 cs szalvéta
2 db WC-papír
1 db papírtörlő, 1 tekercs uzsonnás zsák

A tornazsák tartalma:
fehér póló
fiúknak kék tornanadrág
lányoknak kék tornaruha
fehér tornacipő
fehér zokni
Kérjük szépen:
 alkoholos filccel mindenre nevet, monogramot írni!
 a tankönyveket, füzeteket átlátszó fóliával bekötni, névvel ellátni!
 a bizonyítványt az első napon elhozni!
Olvasásra ajánljuk:
Az olvasókönyv kimaradt meséi, versei, olvasmányai.
Aki többet szeretne:
Kormos István Vackor
Berg Judit: Tökmagok Afrikában
Finy Petra: Milu Egyiptomban
Janikoszky Éva: Velem mindig történik valami, Felelj szépen!
Okosító zöld könyv
Jó készülődést kívánunk!
Tanító nénik

