
2. osztályos tanszerszükséglet 
     a 2022/23-as tanévre  2. c  

  
6 db  2. osztályos vonalas füzet; 16-32 a száma MARGÓS! 
  (ebből 1 az üzenőfüzet lesz) 
2 db  négyzethálós (kockás) füzet MARGÓS! 
1 db  kisméretű ének füzet (álló) 
1 db  keményfedelű füzettartó (1. osztályban eléggé viseltesek lettek a füzetek) 
1 cs.  játék papírpénz (kinyírva)  
4 cs.  írólap 
1 db  kisméretű VÁZOLÓ FÜZET - rajzra   
20 db  A4-es félfamentes rajzlap 
10 db  A4-es fehér műszaki karton 
1 db  kisméretű vonalzó, ami a tolltartóban elfér – jó a tavalyi is 
3-4 db  grafit ceruza (olyan, amelyik 1. osztályban bevált) 
1 db  4B-s grafit ceruza rajzoláshoz (be fogjuk szedni, név legyen rajta!) 
1 db  vékonyan fogó fekete tűfilc (be fogjuk szedni, név legyen rajta!) 
1db  vékony, M-S  alkoholos filc, névvel ellátva 
2 db  VÉKONY piros-kék ceruza (a vastagra már nincs szükségünk) 
1 cs.   filctoll – 12 színű  
1 cs.  12 színű színes ceruza (tolltartóba rakva) 
1 db  12 színű vízfesték, a tavalyi is jó 
1 cs.  tempera (színes) 6 színű  
1 db  fehér tempera 
  ecsetek ( 2-es, 4-es, 10-es ), a tavalyi is jó 
3 db  gumis mappa a lapoknak,  névvel ellátva 
1 doboz zsírkréta, a tavalyi is jó 
1 cs.  gyurma – bármilyen, a tavalyi is jó 
2 db  ragasztó: 1 stift, és 1 folyékony (a folyékony NE LEGYEN TECHNOKOL) 
1 db  jól nyíró olló (névvel ellátva) 
1 db  műanyag óra 
1 db   1 m-es papír mérőszalag 
1 db  kisméretű iskolai tükör 
2 db  dobókocka 
1 db   ivópohár 
1  tornafelszerelés zsákban – minden felszerelés NÉVVEL ELLÁTVA 
  (Aki még nem tud cipőfűzőt kötni, a hf. a nyáron megtanulni!) 
11 db  10-esével összegumizott fogvájó vagy színes pálcikaköteg - matekhoz 
  (házilag kell elkészíteni, üzletben nem kapható) 
1 db   hegyező 
2 db   puha radír (1 a tolltartóban, és 1 a dobozban) 
1 db  kisméretű cipős doboz a padba (mint elsőben) – jó a tavalyi is 
1 db  tízórais felszerelés (doboz, textilszalvéta, kiskanál) 

  
 
Amennyiben a felsorolt eszközök közül van olyan, ami használható állapotban megmaradt  
1. osztályból, az természetesen megfelelő 2. osztályban is. Nem kell mindent újonnan pótolni. 
 
Kérem, hogy minden felszerelésre a gyermek nevét írjátok rá! 
 
 
 



 
 Nyári olvasmány ajánló: 
 
 
Csukás István: Pompom 
Beck Andra: Titoktündér 
Berg Judit: Tökmagok 
Bosnyák Viktória: Tökmagok, Mantyusok, Rém jó könyvek sorozat 
Igaz Dóra: Az első bé hörcsöge 
Janikovszky Éva: Én már iskolás vagyok, Bertalan és Barnabás 
Magyar népmesék 
 
Együtt olvasást ajánlok még. Olvas a felnőtt és kicsit olvas a gyerek is.  
 
Ebédbefizetés szeptemberre: 
Online az ETELKA portálon augusztus 25-ig. 
A gyerekek étkeztető kártyái nálam vannak a szekrényben, ne keressétek! 
 
Tankönyvek: az 1. tanítási napon (szept. 1-én) kapják meg a tanulók Az átvételről szóló 
papírt ezután kell majd aláírnotok! 
Most is átlátszó borítóba kell őket becsomagolni, nevet ráírni.  
 
Az 1. szülői várhatóan szeptember 1-2. hetében lesz. 
 
 
Évnyitó: szeptember 1-én, csütörtökön. 
Nekünk csak iskolarádiós évnyitónk lesz, NEM KELL ÜNNEPLŐBE JÖNNI! 
Ezen a napon 4 osztályfőnöki óra lesz megtartva, du. természetesen már van napközi.  
 
Erre a napra azonban már hozzanak tolltartót, tízórais felszerelést, törölközőt, poharat 
vagy kulacsot és leckefüzetet! 
 
 
A nyárra kívánok mindenkinek kellemes időtöltést, feltöltődést és sok-sok élményt! 
 
         Gabi néni 
 


