
TANSZERLISTA    2. b    OSZTÁLY 
 
Kedves Szülők! 
A 2022 – 2023-as tanévben a következő eszközökre lenne szükségünk: 

 
Üzenőfüzet:  1 db vonalas füzet (16-32)  
Leckefüzet  (így lehet kapni) 
Tolltartó:  4 db grafit ceruza (HB-s)  
        2 db zöld ceruza  
  1 db vastag kék-piros postairon  
  1 db vékony kék-piros postairon  
                színes ceruzák (6 db)  
  puha, fehér radír 
  zárható tárolós hegyező (jó a tavalyi) 
  kis vonalzó, egyenes (ami a tolltartóba belefér → 15 cm) 
             
 
Magyar nyelv és irodalom  (16-32-es, margós füzetek) 
1 db vonalas füzet      olvasás füzet                
1 db vonalas füzet      nyelvtan füzet   
1 db vonalas füzet      írás füzet 
1 db vonalas füzet      helyesírás füzet 
1 db gumis, műanyag dosszié a feladatlapoknak (Jó a tavalyi!!!!) 
(Kérjük, ha megoldható, akkor ICO SÜNI füzetek legyenek a vonalas füzetek)  
 
Matematika 
2 db négyzethálós (kockás) füzet 27-32-es,  margós 
1 db sima füzet A/5-ös 
1 db gumis műanyag dosszié (Jó a tavalyi)! 
2 db  vonalzó (háromszög alakúak) 
1 db kis tükör  
1 db óralap 
Minden egyéb felszerelés az iskolában marad! (korong, logikailap, pálcika stb.)=nem kell 
venni!!!! 
 
Etika:  
1db vonalas füzet (16-32-es, margós) 
  
Angol 
1 db vonalas füzet (16-32-es, margós) 
1 db gumis, műanyag dosszié (jó a tavalyi) 
 
Ének 
1db A/5-ös hangjegyfüzet  
 
Rajz 
1 db gumis műanyag rajzdosszié a rajzoknak (Jó a tavalyi!) 
20 db normál (A/4-es, világosabb színű) félfamentes rajzlap 
2 csomag írólap 
1 csomag fénymásoló papír (Amennyiben mód és lehetőség van rá!!!!!!) 
10 db A/4-es méretű fotókarton 
 
Rajzdoboz: (a tavalyi zárható műanyag dobozba) 
1 db 12 db-os gombfesték (Jó a tavalyi!!!) 
4 db különböző méretű ecset (2-es,4-es,6-os,10-es) (Jó a tavalyi!!!) 
1 db nagy konzervdoboz (vizesedénynek) (Jó a tavalyi!!!) 
1 db törlőrongy, ami jól felszívja a vizet 
1 doboz pasztell zsírkréta (10-nél több színnel) = Ezt újat kéne venni =  Pl.: TRIO STABILO 
vagy ICO Süni márka 



1 doboz „duci” színes ceruza (12-nél több színnel is lehet, de tökéletes a tavalyi) 
12 db-os filctoll (amennyiben lehetséges ICO márkájú) 
2 db alkoholos fekete filctoll (1 tűfilc, 1 vastagabb filctoll)  
1 db alátét (műanyag) – amit étkezéshez is használunk, mert könnyen tisztítható 
újságpapír (8-10 nagy lap) 
Minden jöhet vissza, ami épségben elsőből megmaradt! Nem kell újat venni!  
 
Technika (a tavalyi zárható műanyag dobozba) 
1 db hegyes fémolló (lehet a tavalyi is!) 
2 db nagyobb stiftes ragasztó PRITT (FEHÉR!!!) 
2 db kisebb stiftes ragasztó PRITT (FEHÉR!!!) 
1 doboz színes gyurma (jöhet vissza a tavalyi) 
1 doboz natúr gyurma (jöhet vissza a tavalyi) 
10 db hurkapálca 
Kartont, origami papírt, krepp papírt NEM KÉRÜNK!!!!!  
 
Testnevelés felszerelés 
(a szokásos, mint tavaly) 

 lányoknak, fiúknak egyaránt piros tornanadrág és fehér póló, fehér zokni és edzőcipő 
 mindenkinek: melegítő ruha (hidegebb időszakra) 

 
Néptánc felszerelés:  

 lányoknak szoknya és „kopogós” cipő 
 fiúknak: testnevelés felszerelés 

 
Úszás felszerelés:  
Fürdőruha, papucs, törölköző, úszósapka, fésű, hajgumi, kis hajszárító (külön tornazsákba)  
 
Tisztasági csomag 
2 cs. papír guriga kéztörlő (4db-os) 
2 cs.  papírzsebkendő 
2 cs. szalvéta (lehetőleg a legegyszerűbb, fehér szalvéta) 
(WC papírt és folyékony szappant NEM kérünk, mert maradt.) 
 
A gyerekeknek külön tisztasági csomagot NEM kérünk! (tavaly sem használták) 
 
Váltócipő: ami jól tartja a gyerekek lábát és nem csúszik (ne papucs). 
Iskolatáska: Jó a tavalyi!!!! (amennyiben lehetséges, ne gurulós legyen) 
 
A gyermek minden holmijában legyen benne a monogramja!   Az összes tanszert kérjük, az első 

héten beküldeni! 
 

A tankönyvekről és egyéb fontos dolgokról az osztályoldalon küldünk infót augusztus utolsó 
hetében, illetve folyamatosan!!!!! 

 
A füzeteket és tankönyveket átlátszó borítóba bekötni és felcímkézni szíveskedjenek, illetve 

minden munkafüzetbe és tankönyvbe rögzített könyvjelzőt is kérünk!   
 

Ebédbefizetésre kérjük, hogy figyeljenek! (szeptember 1-jén már kapnak étkezést a gyerekek) 
 

Az iskola honlapját is érdemes nézni a központi információk miatt.  
 

A tanévnyitóra (2022. szeptember 1.) ünneplőruhát (fehér felső, fekete alsó), aláírt bizonyítványt, 
tolltartót, váltócipőt, leckefüzetet és üzenőt kérünk! 

 
Ha időközben bármilyen kérdésük lenne, nyugodtan keressenek!!!!!! 

 
 Kellemes pihenést kívánunk a nyárra!   

                                                        Andi néni és Móni néni 


