
 

 

2. osztály 
27 – 32  négyzethálós füzet  4 db 

16 – 32  vonalas füzet   6 db 

16 – 32 vonalas füzet (üzenő füzetnek)  1 db 

Sima füzet                                                      1 db 

A füzetekben legyen margó! 

1 db leckefüzet 

Gumis iratgyűjtő mappa                              2 db 

Teljesen egyszerű sima  

Írólap (fehér)    2 csomag 

Famentes (műszaki) rajzlap  60 db 

1 db kb. 10X10-es, jó nedvszívó, pamut törlőrongy 

12 színű ceruza 

12 színű vízfesték (JÓ AZ ELŐZŐ ÉVI) 

Gyurma (Sünis) 

12 színű filctoll 

12 színű zsírkréta  

Ecsetek: 4-es, 10-es – 1-1 db – HA NINCS BENT  

Jól vágó, fém olló – 1 db – HA NINCS BENT 

A tolltartóba:  
ceruzák: min. 3db HB-s, 1 db H-s, 1 db 2 vagy 3B-s  

2 db vékony piros-kék, 1 db zöld, fehér színű radír,  

színes ceruzák,  

1 db törölhető kék vagy fekete táblafilc, 

1 db kb.13-15 cm-es vonalzó  

 

Egyéb: 

Papír mérőszalag 1 db 

Műanyag óra       1 db (HA NINCS BENT) 

2cs bármely színű krepp-papír  

Váltócipő (nem papucs),  

Kis törölköző (kb. 28x50) névvel, akasztóval,  

Matek doboz (korong, logikai lapok, számkártyák, 3db 

dobókocka, pálcikák - első osztályból) HA NINCS 

BENT 

 

Közösen megvásároljuk a színes papírokat, a stift 

ragasztókat, és egyéb szükséges anyagokat, melynek 

árát – kb 3500,- Ft-ot - az első szülőire kérjük majd 

szeptember elején! 
Testnevelés felszerelés: fehér talpú tornacipő: 

rövidnadrág +fehér póló, fehér zokni, a lányoknak 

szükség esetén hajgumi 

Kérjük, hogy gyermeke minden felszerelésén jól láthatóan legyen feltüntetve a neve – zoknin is! 

Kérjük, a nyár folyamán figyeljék az iskola honlapját: www.laszlogyulagimnazium.hu,  

ahol pontos, naprakész információt találnak. Különösen figyeljenek az ebédbefizetésre! 

Évnyitó:  Szeptember 1.,  8.00 óra. Érkezés  ½ 8-3/4 8  Szükséges: Táska, tolltartó, üres üzenő 

A tankönyvek a 2. évfolyamon ingyenesek. Átvétele az iskolában, az első tanítási napon lesz.  Bekötés csak 

átlátszó borítóval, szükséges lesz az első osztályban bevált könyvjelzőre is! A gyermek neve minden esetben a 

könyv, füzet elülső fedőlapján, lehetőleg a nylon borítás alá kerüljön! 

NE FELEJTSÉK EL AZ EBÉDBEFIZETÉST!                                                  

http://www.laszlogyulagimnazium.hu/

