Przybory szkolne
Klasa
I – III
Klasa 1

Przedmiot
Edukacja
wczesnoszkolna

Klasa 1

Język angielski

Klasa 2 i 3

Język angielski

IV

Religia
Etyka
J. polski

J. angielski
Historia
Matematyka

Przybory szkolne
NIEZBĘDNIK PIERWSZOKLASISTY.
1. Tornister.
2. Dwa zeszyty: w trzy linie i w kratkę.
3. Brudnopis.
4. Podręczniki i ćwiczenia /podręczniki
wypożyczone ze szkoły.
5. Piórnik, a w nim: kredki ołówkowe, 2 ołówki,
gumka, temperówka, klej w sztyfcie, linijka,
nożyczki.
6. Blok techniczny, blok rysunkowy, papier
kolorowy, farby akwarelowe, farby plakatowe,
pędzle,
plastelina, kredki świecowe, pastele, bibuła.
7. Dwie teczki z gumką – na prace plastyczne i
sprawdziany, 3 koperty, zeszyt w kratkę
8. Teczka z gumką do j. angielskiego.
9. Strój sportowy ( w woreczku, wszystko
podpisane): ciemne spodenki (czarne lub
granatowe), biała koszulka, trampki – halówki
sznurowane na jasnej podeszwie, białe
skarpety.
10. Worek na obuwie zmienne.

1.Zeszyt 16 kartek (linia lub kratka)
2. Teczka z gumką lub wiązana na
dodatkowe karty/ ćwiczenia ksero od
nauczyciela/ prace.
1.Zeszyt 32 kartki (linia lub kratka)
2. Teczka z gumką lub wiązana na
dodatkowe karty/ ćwiczenia ksero od
nauczyciela/ prace.
-zeszyt w kratkę minimum 32 kart.
-zeszyt w jedną linię
-zeszyt do kartkówek i ćwiczeń pisemnych
w kratkę
-Zeszyt w kratkę lub linię minimum 60
kartek
- Zeszyt w kratkę 32- kartkowy
− zeszyt w kratkę przynajmniej 60
kartkowy,
− zeszyt czysty przynajmniej 60

Przyroda

Muzyka
Plastyka

Technika

Informatyka
Wychowanie fizyczne

V

Kodowanie i
programowanie
Wychowanie do życia
w rodzinie
Religia
Etyka

kartkowy,
− przyrządy do geometrii-linijka, ekierka,
kątomierz, cyrkiel,
- Zeszyt 16 kart. w kratkę
- Ołówek
- Kredki
- Linijka
Podręcznik “ Lekcja muzyki” bez zeszytu w
pięciolinie.
-zeszyt w kratkę/linię minimum 32 kart.
-blok rysunkowy biały A4
-blok techniczny biały A4
-klej
-farby plakatowe
-kredki świecowe, ołówkowe, pastelowe
-nożyczki
-pędzel
-gumka do mazania
-linijka
-czarny marker
-węgiel naturalny rysunkowy (prasowany)
-ołówek
-bibuła
-wycinanki kolorowe
- komplet kredek,
-

farby plakatowe,

-

pędzelki i kubeczek na wodę,

-

blok rysunkowy biały,

-

blok rysunkowy kolorowy,

-

papier kolorowy,

-

bibuła,

-

klej w sztyfcie i w tubce,

-

nożyczki,

-

linijka

-

teczka na rysunki

- ołówek
brak
biała koszulka, spodenki/spodnie
dresowe/legginsy, buty halowe
brak
Zeszyt ćwiczeń
-zeszyt w kratkę minimum 32 kart.

J. polski

J. angielski

Historia
Matematyka

Geografia
Biologia

Muzyka

Plastyka

Technika

-zeszyt w jedną linię, minimum 60 kartkowy
-zeszyt do ćwiczeń pisemnych i kartkówek
w kratkę
-Zeszyt w kratkę lub linię min. 60 kartkowy,
bloczek samoprzylepnych kolorowych
karteczek.
- Zeszyt w kratkę 60 - kartkowy
− zeszyt w kratkę przynajmniej 60
kartkowy,
− zeszyt czysty przynajmniej 60
kartkowy,
− przyrządy do geometrii-linijka, ekierka,
kątomierz, cyrkiel,
Zeszyt w kratkę 60 - kartkowy
- Zeszyt 32 kart. w kratkę
- Ołówek
- Linijka
- Dwa kolorowe długopisy/zakreślacze
Podręcznik “ Lekcja muzyki” bez zeszytu w
pięciolinie.
-zeszyt w kratkę/linię minimum 32 kart.
-blok rysunkowy biały A4
-blok techniczny biały A4
-klej
-farby plakatowe
-kredki świecowe, ołówkowe, pastelowe
-nożyczki
-pędzel
-gumka do mazania
-linijka
-czarny marker
-węgiel naturalny rysunkowy (prasowany)
-ołówek
-bibuła
-wycinanki kolorowe
-

komplet kredek,

-

farby plakatowe,

-

pędzelki i kubeczek na wodę,

-

blok rysunkowy biały,

-

blok rysunkowy kolorowy,

-

blok techniczny,

-

papier kolorowy,

-

bibuła,

-

klej w sztyfcie i w tubce,

VI

-

nożyczki,

-

teczka na rysunki

-

linijka, ekierka

-

cyrkiel

-

ołówek

Informatyka
Wychowanie fizyczne

brak
biała koszulka, spodenki/spodnie
dresowe/legginsy, buty halowe

Kodowanie i
programowanie
Wychowanie do życia
w rodzinie
Religia
Etyka
J. polski

brak
Zeszyt ćwiczeń
-zeszyt w kratkę minimum 32 kart.
-zeszyt w jedną linię, minimum 60 kartkowy
-zeszyt do kartkówek i ćwiczeń pisemnych
(w kratkę)

J. angielski
-

Historia
Matematyka

Geografia
Biologia

Muzyka

Plastyka

Zeszyt w kratkę lub linię min. 60
kartkowy, bloczek samoprzylepnych
kolorowych karteczek.

- Zeszyt w kratkę 60 - kartkowy
− zeszyt w kratkę przynajmniej 60
kartkowy,
− zeszyt czysty przynajmniej 60
kartkowy,
− przyrządy do geometrii-linijka, ekierka,
kątomierz, cyrkiel.
Zeszyt w kratkę 60 - kartkowy
- Zeszyt 32 kart. w kratkę
- Ołówek
- Linijka
- Dwa kolorowe długopisy/zakreślacze
Podręcznik “ Lekcja muzyki” bez zeszytu w
pięciolinie.
-zeszyt w kratkę/linię minimum 32 kart.
-blok rysunkowy biały A4/A3
-blok techniczny biały A4/A3
-klej
-farby plakatowe
-kredki świecowe, ołówkowe, pastelowe
-nożyczki
-pędzel

Technika

VII

-gumka do mazania
-linijka
-czarny marker
-węgiel naturalny rysunkowy (prasowany)
-ołówek
-bibuła
-wycinanki kolorowe
- komplet kredek,
-

blok rysunkowy biały,

-

blok rysunkowy kolorowy,

-

blok techniczny,

-

bibuła,

-

klej w sztyfcie i w tubce,

-

nożyczki,

-

Linijka, ekierka

-

Cyrkiel

-

Ołówek

-

Cienkopis

Informatyka
Wychowanie fizyczne

brak
biała koszulka, spodenki/spodnie
dresowe/legginsy, buty halowe

Kodowanie i
programowanie
Wychowanie do życia
w rodzinie
Religia
Etyka
J. polski

brak

J. angielski

J. niemiecki
Historia
Matematyka

Geografia

Zeszyt ćwiczeń
-zeszyt w kratkę minimum 32 kart.
-zeszyt w jedną linię, minimum 60
kartkowy, format dowolny
-zeszyt do kartkówek i ćwiczeń pisemnych
(w kratkę)
-Zeszyt w kratkę lub linię min. 60 kartkowy,
bloczek samoprzylepnych kolorowych
karteczek.
-zeszyt w kratkę minimum 60 kart.
- Zeszyt w kratkę 60-kartkowy
− zeszyt w kratkę przynajmniej 60
kartkowy,
− zeszyt czysty przynajmniej 60
kartkowy,
− przyrządy do geometrii-linijka, ekierka,
kątomierz, cyrkiel,
Zeszyt w kratkę 60 - kartkowy

Biologia

Fizyka
Chemia
Muzyka

VIII

- Zeszyt 60 kart. w kratkę
- Ołówek
- Linijka
- Dwa kolorowe długopisy/zakreślacze
Zeszyt w kratkę min 60 kartkowy, linijka,
kalkulator.
Podręcznik “ Lekcja muzyki” bez zeszytu w
pięciolinie.

Plastyka

-zeszyt w kratkę/linię minimum 32 kart.
-blok rysunkowy biały/kolorowy A4/A3
-blok techniczny biały/kolorowy A4/A3
-klej
-farby plakatowe
-kredki świecowe, pastelowe
-nożyczki
-pędzel
-gumka do mazania
-linijka
-czarny marker
-węgiel naturalny rysunkowy (prasowany)
-ołówek
-bibuła
-wycinanki kolorowe

Informatyka
Wychowanie fizyczne

brak
biała koszulka, spodenki/spodnie
dresowe/legginsy, buty halowe

Wychowanie do życia
w rodzinie
Religia
Etyka
J. polski

Zeszyt ćwiczeń

J. angielski

Kółko językowe - język
angielski
J. niemiecki
Historia
Matematyka

-zeszyt w kratkę minimum 32 kart.
-zeszyt do kartkówek, minimum 60
kartkowy, format dowolny
-blok listowy do kartkówek i ćwiczeń
pisemnych
-papier prośbowy w kratkę- 6 arkuszy
- Zeszyt w kratkę lub linię min. 60
kartkowy, bloczek samoprzylepnych
kolorowych karteczek.
-teczka na gumkę lub wiązana
-zeszyt w kratkę minimum 60 kart.
- Zeszyt w kratkę 60 - kartkowy
− zeszyt w kratkę przynajmniej 60

Geografia
Biologia

Fizyka
Chemia
Informatyka
Wiedza o
społeczeństwie
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne
Wychowanie do życia
w rodzinie

kartkowy,
− zeszyt czysty przynajmniej 60
kartkowy,
− przyrządy do geometrii-linijka, ekierka,
kątomierz, cyrkiel,
Zeszyt w kratkę 32 - kartkowy
- Zeszyt 60 kart. w kratkę
- Ołówek
- Linijka
- Dwa kolorowe długopisy/zakreślacze
Zeszyt w kratkę min 60 kartkowy, linijka,
kalkulator.
brak
Zeszyt w kratkę 60 - kartkowy

biała koszulka, spodenki/spodnie
dresowe/legginsy, buty halowe
Zeszyt cwiczeń

