TANESZKÖZLISTA – 2018/2019. tanév

2. b
Osztályfőnök: Baksainé Tőzsér Edit
Üzenő füzet: (vonalas: 16-32), üzenő mappa /gumis mappa/
Első oldalán az alábbi adatokkal: Név, lakcím, apja neve, anyja neve, telefonszámuk,
címük, ki viheti haza a gyermeket. A gyermek betegségei, érzékenysége, gyógyszerszedés.
Tolltartóba szükséges:
• 2 db kék, 2 db piros, 2 db zöld, 2 db citromsárga „erős” színű színes ceruza (jó fogású)
• 4 db HB - s grafit ceruza, ROTRING NE!
• puha fehér radír
• kicsi, egyenes vonalzó
• órarend
• 2 db vastag postairón (piros-kék)
• hegyező
Beadandó közös használatra:
• 50 db rajzlap / fehér, famentes/
• 10 db famentes A/3-as rajzlap
• 3 cs. fehér írólap
• 1 cs. színes papír
• 1 cs. téglalap alakú origami papír
• 4 ív színes karton
• 2 ív csomagolópapír
Matematika:
• 1 db négyzetrácsos füzet (27-32)
• átlátszó mappa /tavalyi is jó/
Magyar nyelv és irodalom:
• 2 db második osztályos vonalazású füzet (16-32)
• átlátszó mappa /tavalyi is jó/
Német:
• 1 db második osztályos vonalazású füzet (16-32)
• gumis mappa
Környezetismeret:
• 1 db sima füzet A/4

Rajz- technika doboz: /a tavalyi doboz feltöltése/
• 12 színű vízfesték
• 6 színű tempera
• színes és színtelen gyurma margarinos dobozban
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3 db ecset (vékony4-es, közepes 6-os vagy 8-as, vastag10-es), ecsettál
viaszos vászon 40x40cm-es alátétnek
nedvszívó rongy
ragasztó 2-3 /stift/
színes papír (2 cs. élénk, ne neon színek)
12 színű zsírkréta ( ne viaszos)
jó minőségű olló, filctoll, színes ceruzák (vastag, erős színű)
mappa a kész munkáknak
póló (védi a gyerekek ruháját)

Testnevelés:
• Piros póló
• Rövidnadrág (szürke v. kék)
• Tornacipő, fehér vagy piros zokni
• Melegítő alsó-felső (csak hűvösben)
• Tornazsák
• (Javasolt: pót alsónadrág, utcai nadrág.)
Mindenbe kérjük a nevet beleírni, a zokniba is!!
Ének:
• 1 db hangjegyfüzet A/5 (36-16)
Etika:
• 1 db második osztályos vonalazású füzet (16-32)
Tisztasági felszerelés: törölköző, műanyag pohár, textil asztalkendő, fogkefe, fogkrém.
Ebédbefizetés szeptember hónapra: 2018. augusztus 7. (kedd) 7.00–17.00, aug. 8. (szerda)
7.00-15.00 között. Pótbefizetés: 2018. augusztus 10. (péntek) 8.00–12.00 óra között.
Tankönyv: a tankönyveket a tanulók az első tanítási napon kapják meg.
Évnyitó ünnepség és első tanítási nap – 2018. szeptember 3. (hétfő)
- Üzenőfüzetet, tolltartót, tízórait és innivalót is hozzanak magukkal a gyerekek!
- A beadandó eszközöket és a rajz- technika dobozt az első héten juttassák be a
gyerekekkel! Ne az évnyitó reggelén.
- A második naptól legyen testnevelés felszerelés!
- Ezen a napon a tanévnyitó után 3 osztályfőnöki órát tartunk. Ebéd után (kb. 12.30-tól)
haza lehet menni.
- Kérem, hogy az üzenőfüzetben jelezzék, hogy első nap mikor és kivel mehet haza
gyermekük.
A megjelenés iskolai ünneplő ruhában (fekete cipő, fekete nadrág ill. szoknya, fehér ing
ill. blúz, nyakkendő/jelvény) kötelező, gyülekező 7.45 órakor lesz a tanteremben.
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