
2. A 

Eszközlista 2022/2023 tanévre 

Az 1. osztályban használt felszereléseket 2. osztályban is használjuk, ezért kérjük a dobozok tartalmát 
és a többi eszközt megőrizni, ha hiányos vagy elfogyott, pótolni! 

Magyar nyelv és irodalom 

6 db 2. osztályos vonalas füzet (16-32) (ebből lesz az üzenő is) 

10 db műanyag iratgyűjtő (genotherm) 

Matematika 

2 db négyzetrácsos füzet 

1 db hosszú vonalzó (30cm) 

Matematika doboz (névvel ellátott műanyag dobozban) 

1 db papír mérőszalag    játékpénz (gyufásdobozba válogatva) 

1 db logikai készlet    1 db műanyag óra 

1 db zsebtükör (kétoldalas)   1 csomag számolópálca 

100 db fogvájó 10-esével összegumizva  1 doboz számoló korong  

Rajz, technika 

3 cs famentes írólap 

40 db műszaki rajzlap (A/4) (famentes rajzlap) 

1 cs Origami papír A/4 (20 lap/cs) 

1 cs 20x20 cm-es origami színes lapok 

ecsettörlő ruha 

1 db festőpóló (ruhájukat védeni) 

Rajz doboz (névvel ellátott dobozban) 

12 színű vízfesték 4 db ecset (2-es, 4-es, 6-os, 8-as) 

12 színű zsírkréta 12 színű tempera 

12 színű filctoll  1 db vékony fekete filc (kontúrozáshoz) 

 

Technika doboz (névvel ellátott dobozban) 

1 db fém olló (egyik vége hegyes)   1 db Sulifix vagy Nebuló vagy Technokol 

1 db Pritt Stift (vagy bármilyen fehér stiftes) ragasztó Gyurma 



Kérjük, hogy a 3 doboz (matematika, rajz, technika) mérete maximum 2,5-3 literes legyen (esetleg 
kisebb méretű cipősdoboz) 

Egészségtan/etika/hit-és erkölcstan 

2 db sima füzet 

Ének-zene 

1 db kis alakú hangjegy füzet (36-16) 

Testnevelés 

tornacipő; fehér tornazokni 

tornaruha: fiúknak és lányoknak is: sötétkék vagy fekete rövidnadrág, fehér póló           

babzsák 

 

Tolltartóban 

5 db 2B-s grafit ceruza 

1db Rotring vagy Elefántos radír Egész tanév folyamán ezt kell a tolltartónak tartalmaznia,  

2db vékony kék-piros ceruza ha hiányos, pótolni kell! 

2 db vastag kék-piros ceruza 

2 db zöld ceruza 

1 db hegyező (két tartályos) 

1 db 15 cm-es vonalzó 

Tisztsági csomag 

ivópohár; törölköző; kiskanál 

Egyéb 

2 db sima füzet (rajzolós füzetnek) 

ruhaszalvéta/konyharuha tízóraihoz 

uzsonnás doboz (maradék ételt beletenni) 

váltócipő, váltóruha 

kispárna (székre) 

1 csomag fénymásoló papír 

1 cs szalvéta   4 guriga wc-papír 

2cs zsebkendő (100 darabos) 1db folyékony szappan   

Minden felszeréles legyen névvel ellátva! 


