
2. b osztály  (2022/2023. tanév) 

 

Szükséges eszközök: 
- 3 csomag írólap 

- 5 db. vonalas füzet (16-32) +1db. üzenő füzetnek, ami vonalas füzet legyen! 

- 3 db. négyzetrácsos füzet (27-32) 

- műanyag, vagy cipős doboz (Az 1. osztályos is jó!) 

- 1 db. A/4-es méretű, műanyag lefűzős dosszié + 5 db. átlátszó tasak (genotherma) 

- 50 db. (kicsi, A/4-es) fehér, famentes rajzlap 

- 2 db. bármilyen színű dekorációs karton (mindkét oldalán színes, gyerekeknek 
könnyen nyírható, pl. KASKAD márkájú 50x70cm-es vagy 64x94cm-es) 

- 12 db-os színes ceruza (6 színű a tolltartóba) 

- vonalzó (kicsi a tolltartóba) 

- 4 db. HB-s grafitceruza 

- 1 db. piros-kék ceruza (nem postairon!) 

- vízfesték (12 színű) – lehetőség szerint tempera is (Ne kínai legyen!!!) 

- 3 db. ecset (vékony, közepes, vastag) 

- ecsetes tál (margarinos tálka) 

- törlőruha, szivacs 

- zsírkréta helyett olajpasztell krétát javaslok 

- filctoll, mely festésre, színezésre alkalmas (CARIOCA  JUMBO vagy Birello (2 végű); Ne 
kínai legyen!) 

- 3 db. alkoholos fekete filctoll kontúrozáshoz (vékony - vastag) 

- ragasztó (stift) 

- olló (jó minőségű, ami vágja a kartont, textilt is) 

- 2 csomag színes papír 

- 1 csomag gyurma  
 

 
Testnevelés órára : 

- rövidnadrág, fehér póló 

- fehér váltó zokni 

- tornacipő 

- textil tornazsák 

- ugrálókötél 

- kicsi labda 

- babzsák 
 

Tisztasági csomag: 

- uzsonnás textilzsák 

- törölköző 

- műanyagpohár, kis tálka, kanál 

- textilszalvéta 



- fésű 
Beszedjük: 

- 2 cs. 100 db-os papírzsebkendő 

- 2 cs. szalvéta 

- 2 tekercs WC papír 

- folyékony szappan 
 
(Minden szükséges eszközből jó az 1. osztályos, ha még használható.) 

 
Üzenő füzetbe    (Amit már az első napon hozzanak magukkal a gyerekek!) 
 
Név:__________________________  TAJ szám:_________________________ 
Szül. hely:___________________év_______hó_______nap______ 
Anya neve:___________________________________ 
          Leánykori neve:__________________________ 
          Munkahelye:_____________________________tel.szám:_____________ 
          Foglalkozása:_____________________________ 
Apa (gondviselő) neve:__________________________ 
          Munkahelye:_____________________________tel.szám:_____________ 
          Foglalkozása:_____________________________ 
Lakcím: _____________________________________tel.szám:_____________ 
Elérhetőség:______________________________________________________ 
Gyógyszerérzékenység:_____________________________________________ 
Gyermekek száma:_________________________________________________ 
Ki, mikor viszi haza?_______________________________________________ 
 
Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 
4029  Debrecen, Bocskai tér 1. 
Telefon:  ( 52 ) 534-189 
Iskolánk honlapja:  http://benedekelekiskola.hu/index.html 

- Az évnyitó időpontjáról (Az évnyitóra ünneplő ruhában kell jönni, és hozni a Szülő által 2 
helyen aláírt Bizonyítványt!) , a tankönyvosztásról, ill. bármilyen aktuális dologról itt a 
honlapon, vagy majd augusztus 20. után, ha már majd mi is dolgozunk, a zárt csoportban 
jelezni fogjuk a tudnivalókat. 

- Étkezési díj befizetéséről, az étkezés megrendeléséről el ne feledkezzenek az új tanévre! 
 

Tanító nénik: Szabó Marianna és Nagy Lászlóné (szmarianna70@gmail.com) 

További kellemes nyarat, jó pihenést, feltöltődést   kívánunk az egész 
családnak! 

 
 

Szeretettel: Mariann néni és Erika néni 

http://benedekelekiskola.hu/index.html

