
    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PODRĘCZNIKI, LEKTURY, WYPRAWKA 

               SEKCJA POLSKA 

          ROK SZKOLNY 2022- 2023 



 

 

 

Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo ISBN 

Elementarz odkrywców 
Klasa 1 Podręcznik / 
edukacja 
polonistyczna, przyrodni- 
cza i społeczna Elementarz 
odkrywców Klasa 1 
Ćwiczenia / edukacja 
polonistyczna, przyrodni- 
cza i społeczna 

Barbara Stępień, 
Ewa 
Hryszkiewicz, 
Joanna 
Winiecka-Nowak 

 

Nowa Era 
część 1. 978-83-267-3071-9 
część 2. 978-83-267-3072-6 
część 3. 978-83-267-3073-3 
część 4. 978-83-267-3074-0 

 
 

część 1. 978-83-267-3079-5 
część 2. 978-83-267-3080-1 
część 3. 978-83-267-3081-8 
część 4. 978-83-267-3082-5 

Elementarz 
odkrywców Klasa 1 
Zeszyt do kaligrafii 
Elementarz 
odkrywców Klasa 1 
Wyprawka 

 
 

Elżbieta Kacprzak 

Praca zbiorowa 

Nowa Era 

Nowa Era 

 
 

978-83-267-3093-1 
 
 

978-83-267-3119-8 

Zabawa z czytaniem 
Część 1 i 2 
Zeszyt ćwiczeń 

Barbara Stępień, 
Małgorzata 
Strzałkowska, 
Wojciech Widłak 

 
Nowa Era 

 
978-83-267-2575-3 

Elementarz 
odkrywców Klasa 1 
Ćwiczenia część 1 I 2 
Matematyka 

Krystyna 
Bielenica, Maria 
Bura, Małgorzata 
Kwil, Bogusława 
Lankiewicz 

 

Nowa Era 
część 1. 978-83-267-3083-2 

 

część 2. 978-83-267-3084-9 

Elementarz 
odkrywców Klasa 1 
Muzyka 

Monika Gromek, 
Grażyna Kilbach 

Nowa Era 978-83-267-3117-4 

Religia 
“Poznaję Boży świat” 
podręcznik do religii 

ks. K. Mielnicki, 
E. Kondrak 

Jedność 9788381443586 

 

 

 

 

Lp. Autor Tytuł 

1. Jan Brzechwa Brzechwa dzieciom 

2. Julian Tuwim Wiersze dla dzieci 

3. Czesław Janczarski Jak Wojtek został strażakiem 

4.   Danuta Wawiłow 
Najpiękniejsze wiersze lub Wierszykarnia 

Wykaz podręczników do klasy P1 PL na rok szkolny 2022/2023 

 

Wykaz lektur do klasy P1 PL na rok szkolny 2022/2023      
(W klasie pierwszej lektury poznajemy na lekcjach języka polskiego) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 4 zeszyty 16-kartkowe w trzy linie (bez marginesów, z wyraźną, najlepiej kolorową                                    liniaturą, 
liniatura polska) 
· 2 zeszyty 16 -kartkowe w kratkę (wyraźna kratka, bez marginesów) 
· 2 teczki tekturowe (mocne) lub plastikowe A4 ( typu „na gumce” )  i 1 teczka A3 
· 1 blok techniczny A4 (kartki białe), 1 blok techniczny A4 (kartki czarne) 
· 1 blok techniczny A3 (kartki białe), 1 blok techniczny A3 (kartki kolorowe) 
· 3 białe koperty - A6 
· patyczki do liczenia (100 sztuk) 
· liczydło 
· 2 linijki do mierzenia (15 cm linijka do piórnika + dłuższa 30 cm) 
· zapas ołówków miękkich lub średnich HB 
· zapas gumek ołówkowych + dobra temperówka 
· zestaw flamastrów 
· zestaw kredek ołówkowych miękkich 
· zestaw kredek -pasteli olejnych 
· zestaw 3 pędzli do malowania (gruby, średni i cienki, wyraźne różnice w grubości) 
· plastelina 
· farby akwarelowe 
· nożyczki szkolne (bezpieczne, z zaokrąglonymi końcówkami) 
· klej w sztyfcie Pritt - kilka sztuk (minimum 5 sztuk po 20g) + 1 klej Magic 
· 1 album ofertowy A4 na 30 (z wklejonymi koszulkami) 
· 1 segregator A4 + 30 koszulek (krystaliczne, sztywne) - na portfolio klasowe 
· worek na strój sportowy + worek na strój basenowy 
· strój na basen: kąpielówki dla chłopców, strój jednoczęściowy dla dziewczynek, okulary 
pływackie (ale nie maska), czepek zalecany przez szkołę  
· białe tenisówki na gumce - na zajęcia gimnastyczne (pozostałe elementy stroju są do 
kupienia drogą internetową - obowiązuje strój szkolny z logo) 
· wygodny do utrzymania porządku piórnik 

 
     Każdy z artykułów proszę podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia. 

Wyprawka ucznia klasy P1 PL na rok szkolny 2022-2023 



 

 

 

Tytuł Autorzy Wydawnictwo Nr ISBN 

Elementarz Barbara Stępień, Ewa Nowa Era część 1. 

odkrywców. Hryszkiewicz, Joanna  978-83-267-4089-3 

Podręcznik. Klasa 2. Winiecka-Nowak  część 2. 

Edukacja   978-83-267-4143-2 

polonistyczna,   część 3. 

przyrodnicza,   978-83-267-4090-9 

Społeczna (części 1-4)   część 4. 

   978-83-267-4091-6 

    

Elementarz Barbara Stępień, Ewa Nowa Era część 1. 978-83-267- 

odkrywców. Hryszkiewicz,  3252-2 

Ćwiczenia. Klasa 2. Małgorzata  część 2. 978-83-267- 

Edukacja Ogrodowczyk, Joanna  3254-6 

polonistyczna, Winiecka-Nowak  część 3. 978-83-267- 

przyrodnicza,   3253-9 

Społeczna (części 1-4)   część 4. 978-83-267- 

   3255-3 

Elementarz 

odkrywców. Klasa 2. 

Potyczki 

ortograficzne 

Elżbieta Kacprzak Nowa Era 978-83-267-3249-2 

Elementarz Krystyna Bielenica, Nowa Era część 1. 978-83-267- 

odkrywców. Maria Bura,  3226-3 

Ćwiczenia Małgorzata Kwil,  część 2. 978-83-267- 

Matematyka.Klasa 2. Bogusława  3250-8 

(części 1-2) Lankiewicz   

Religia  

Kl II SP - Odkrywam 

królestwo Boże - 

Podręcznik do religii 

ks. dr K. Mielnicki, E. 

Kondrak 

JEDNOŚĆ 9788381445696 

                             

 

Lp. Autor Tytuł 

1. Alina i Czesław Centkiewiczowie Zaczarowana zagroda 

2. Justyna Bednarek  Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek 
(czterech prawych i sześciu lewych)  

3. Alan Aleksander Milne Kubuś Puchatek 
4. Agnieszka Frączek Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą 

 

Wykaz podręczników do klasy P2 PL na rok szkolny 2022/2023 

 

Wykaz lektur do klasy P2 PL na rok szkolny 2022/2023 

 

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/5640/195/katecheza-4-podreczniki-do-nauki-religii/katecheza-4-podreczniki/katecheza-4-klasy-i-iii-sp/katecheza-4-klasa-ii-1/kl-ii-sp-odkrywam-krolestwo-boze-podrcznik-do-nauki-religii-5639
https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/5640/195/katecheza-4-podreczniki-do-nauki-religii/katecheza-4-podreczniki/katecheza-4-klasy-i-iii-sp/katecheza-4-klasa-ii-1/kl-ii-sp-odkrywam-krolestwo-boze-podrcznik-do-nauki-religii-5639
https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/5640/195/katecheza-4-podreczniki-do-nauki-religii/katecheza-4-podreczniki/katecheza-4-klasy-i-iii-sp/katecheza-4-klasa-ii-1/kl-ii-sp-odkrywam-krolestwo-boze-podrcznik-do-nauki-religii-5639


 

 

 

o 1 pióro kulkowe, koniecznie profilowane z zestawem naboi (ok. 10) np. Griffix lub Pelikano  
o 1 długopis zmazywalny z zestawem naboi (ok. 10)  
o 1 długopis zwykły czarny lub niebieski 

o zestaw kolorowych cienkopisów (5 sztuk) 
o zapas ołówków miękkich lub średnich HB (10 sztuk)  
o 2 zeszyty 32-kartkowe w trzy linie (bez marginesów, liniatura polska)  
o 2 zeszyty 60-kartkowe w trzy linie (bez marginesów, liniatura polska)  
o 4 zeszyty 32-kartkowe w kratkę (bez marginesów)  
o 1 zeszyt do muzyki w pięciolinię  
o 2 teczki tekturowe A4 
o 1 teczka A3  
o 2 linijki do mierzenia (15 cm linijka do piórnika + dłuższa 30 cm)  
o zapas gumek ołówkowych (minimum 5 sztuk)  
o dobra temperówka  
o piórnik dla ucznia najlepiej „wrzucany”, typu saszetka  
o 1 zestaw flamastrów (maksymalnie 12 sztuk)  
o 1 zestaw kredek ołówkowych (12 kolorów) 
o 1 zestaw pasteli olejowych  

o farby plakatowe 12 kolorów (w kubeczkach) 
o zestaw 3 pędzli do malowania (gruby, średni i cienki, wyraźne różnice w grubości)  
o fartuszek do zajęć plastycznych/ koszula po tacie  
o nożyczki szkolne (bezpieczne, z zaokrąglonymi końcówkami)  
o dobry klej w sztyfcie np. Pritt - kilka sztuk (minimum 5 sztuk po 20g)  

o klej mocny Magic w tubce z aplikatorem – 1 sztuka 
o 1 segregator A4 wąski 
o worek na strój sportowy + worek na strój basenowy  
o strój na basen: kąpielówki dla chłopców, strój jednoczęściowy dla dziewczynek, okulary do 

pływania  
o białe tenisówki na gumce - na zajęcia gimnastyczne (pozostałe elementy stroju będą do 

kupienia w szkole)  
o ręcznik papierowy 2szt., chusteczki higieniczne w pudełku 2szt., chusteczki nawilżane 1 

opakowanie  

 
Każdy z artykułów proszę podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia! 
Jeżeli artykuły z zeszłego roku nadal nadają się do użytku, bardzo proszę o 
ich       wykorzystanie i nie kupowanie nowych.  
Zachęcam do odkupienia podręczników od poprzedniego rocznika. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wyprawka ucznia klasy 2 na rok szkolny 2022/2023 



 

 

 

   Tytuł podręcznika            Autorzy Wydawnictwo                    ISBN 

Elementarz odkrywców. 
Klasa 3. Edukacja 
polonistyczna, 
przyrodnicza, społeczna. 
Podręcznik NOWA 
EDYCJA 2022-2024 
(części 1-4) 

Barbara Stępień, Ewa 
Hryszkiewicz, Joanna 
Winiecka-Nowak 

Nowa Era część 1 
978-83-267-4322-1 
część 2 
978-83-267-4323-8 
część 3 
978-83-267-4324-5 
częśc 4 

 978-83-267-4325-2  

Elementarz odkrywców. 
Klasa 3. Edukacja 
polonistyczna, 
przyrodnicza, społeczna. 
Ćwiczenia 
(części 1-4) 

Barbara Stępień, Ewa 
Hryszkiewicz, Małgorzata 
Ogrodowczyk, Joanna 
Winiecka-Nowak 

Nowa Era część 1 
978-83-267-3576-9 
część 2 
978-83-267-3468-7 
część 3 
978-83-267-3579-0 

 część 4 
978-83-267-3684-1 

 

Elementarz odkrywców. 
Klasa 3. Potyczki 
ortograficzne 

Elżbieta Kacprzak Nowa Era 978-83-267-3517-2 

Elementarz odkrywców. 
Klasa 3. Ćwiczenia do 
edukacji matematycznej 
(części 1-2) 

Krystyna Bielenica, Maria 
Bura, Małgorzata Kwil 

Nowa Era część 1 
978-83-267-3464-9 
część 2 
978-83-267-3516-5 

Muzyka klasa 3 Monika Gromek, Grażyna 
Kilbach 

Nowa Era ISBN: 978-83-267-4304-7 
 

Teczka artysty. Klasa 3. 
Edukacja plastyczno-
techniczna 

Praca zbiorowa Nowa Era ISBN : brak 

           Religia 
1.Podręcznik do religii 
Poznaję Jezusa 

ks. dr K. Mielnicki, E. 
Kondrak 

      JEDNOŚĆ       9788381446822 

Poznaję Jezusa - Zeszyt 
ćwiczeń 

ks. dr K. Mielnicki, E. 

Kondrak 

     JEDNOŚĆ       9788381446815 

 

 

 

 

Każda książka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia 

Lp. Autor Tytuł 

1. Czesław Centkiewicz Anaruk, chłopiec z Grenlandii 

2. Mira Jaworczakowa Oto jest Kasia 

3. Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn 

4. Roman Pisarski O psie, który jeździł koleją 

5. Elżbieta Zubrzycka Słup soli 

Wykaz podręczników do klasy P3 PL na rok szkolny 2022/2023 

 

Wykaz lektur do klasy P3 PL na rok szkolny 2022/2023 

 

 



 

 

 

6 zeszytów 32-kartkowych w trzy linie (bez marginesów, z wyraźną polską liniaturą, najlepiej z zaznaczoną 

czerwoną linią do pisania małych liter) 

4 zeszyty 32-kartkowe w kratkę (bez marginesów)  

2 teczki tekturowe lub plastikowe A4 (typu „na gumce”)  

1 album ofertowy (100-120 koszulek) 

piórnik wygodny do utrzymania porządku z wyposażeniem: 

- 1 pióro kulkowe z zestawem naboi (ok. 10)  

- 1 długopis zmazywalny z zestawem naboi (ok. 10) 

- ołówki miękkie lub średnie HB (5 sztuk) 

- gumki do ścierania (2 sztuki)  

- dobra temperówka 

- nożyczki szkolne (bezpieczne, z zaokrąglonymi końcówkami) 

- klej w sztyfcie 

- kredki ołówkowych (12 sztuk) 

- flamastry (12 sztuk) 

- 2 linijki do mierzenia (15 cm linijka do piórnika + dłuższa 30 cm) 

papier kolorowy do wycinania 

plastelina 

zestaw pasteli olejowych 

farby plakatowe 

farby akwarele 

zestaw 3 pędzli do malowania (gruby, średni i cienki) 

fartuszek do zajęć plastycznych  

worek na strój sportowy, białe tenisówki na gumce na zajęcia gimnastyczne (pozostałe elementy stroju oraz 

czepek na basen z logo szkoły będą do kupienia przez Internet) 

Każdy z artykułów powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia. 

Przybory i materiały z poprzedniej klasy, które nie zostały w pełni zużyte, mogą być wykorzystane ponownie. 

Zakupy na całą klasę 

10 bloków technicznych A4 (kartki białe) 
10 bloków technicznych A4 (kartki kolorowe) 
10 bloków techniczny A3 (kartki białe) 
10 bloków technicznych A3 (kartki kolorowe) 
4 opakowania koszulek (krystalicznych, sztywnych) 
ręczniki papierowe 
chusteczki higieniczne w pudełku 
1 opakowanie chusteczek nawilżanych  
mydło w płynie 
 

Wyprawka ucznia klasy P3 PL na rok szkolny 2022-2023 



 

 

  

 

 

 

 

Język polski 4. 
Między nami. 
Podręcznik  

A. Łuczak,  

A. Murdzek, 

K. Krzemieniewska-

Kleban 

Gdańskie 

Wydawnictwo 

Oświatowe                

ISBN  

978-83-7420-933-5  

Język polski 4. Między 
nami. Zeszyt ćwiczeń. 
Część 1    Wersja A    
Nowa wersja na rok 
szkolny 2020/2021 

 

A. Łuczak,  

A. Murdzek 

K. Krzemieniewska-

Kleban 

Gdańskie 

Wydawnictwo 

Oświatowe             

ISBN 

978-83-8118-379-6  

Język polski 4. Między 
nami. Zeszyt ćwiczeń. 
Część 2    Wersja A     
Nowa wersja na rok 
szkolny 2020/2021 

 

A. Łuczak,  

A. Murdzek 

K. Krzemieniewska-

Kleban 

Gdańskie 

Wydawnictwo 

Oświatowe             

ISBN 

978-83-8118-380-2  

Matematyka 4 z 

plusem. 

Podręcznik 

              

M. Dobrowolska,  

M. Jucewicz,                  

M. Karpiński,                  

P. Zarzycki 

Gdańskie 

Wydawnictwo 

Oświatowe                

ISBN  
978-83-8118-100-6 

 

 

Matematyka z plusem 
4. Arytmetyka. Wersja 
B. Zeszyt ćwiczeń. 

M. Dobrowolska, S. 

Wojtan, P. Zarzycki 

Gdańskie 

Wydawnictwo 

Oświatowe                

ISBN 

978-83-8118-360-4 

 

Matematyka z plusem 
4. Geometria. Wersja 
B. Zeszyt ćwiczeń 

 

P. Zarzycki  Gdańskie 

Wydawnictwo 

Oświatowe                

ISBN 

978-83-7420-557-3 

 

Atlas geograficzny 
„Polska, kontynenty, 
świat”, Szkoła 
podstawowa, klasy 5-8 

oprac. Jarosław Jakubiak 
Nowa Era 

ISBN 

978-83-267-3343-7 

lub 

978-83-267-3919-4 

Religia 
1.„Miejsca pełne 
Bogactw" Podręcznik 
do nauki religii 

 ks. Krzysztof Mielnicki, 
Elżbieta Kondrak, 

Bogusław Nosek 

 
     JEDNOŚĆ 

 
1. 978-83-7660-591-3 

2. „Miejsca pełne 

Bogactw” zeszyt 

ćwiczeń 

   
 2. 978-83-7660-615-6 

1. Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa 

2. Carlo Collodi  Pinokio 

3. Krystyna Drzewiecka  Piątka z Zakątka 

4. Eric Knight Lassie wróć 

5. Katarzyna Kotowska Jeż 

Wykaz podręczników do klasy P4 PL na rok szkolny 2022/2023 

 

Wykaz lektur do klasy P4 PL na rok szkolny 2022/2023 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

-2 zeszyty A5 60-kartkowe w kratkę (do matematyki), 

-2 zeszyty A5 60-kartkowe w linię szeroką polską (do j. polskiego), 

-1 zeszyt 32-kartkowy w kratkę (brudnopis), 

-piórnik z pełnym wyposażeniem (długopis granatowy lub czarny ( dobrze piszący, może być zmazywalny), 

długopisy kolorowe, 2 ołówki, gumka, temperówka,  

-duży klej w sztyfcie ( kupić co najmniej 3), nożyczki dopasowane do ręki,  

-linijka ok. 15-20 cm 

-kredki ołówkowe oraz flamastry ( tzw. mazaki, pisaki) 

-markery do zakreślania tekstu – najlepiej 3 kolory żółty, pomarańczowy i zielony 

-naklejki do podpisania książek, ćwiczeń i zeszytów 

-zestaw do geometrii: linijka 30 cm, ekierka, kątomierz – wszystko dokładne i wykonane z twardego plastiku, 

dobrej jakości cyrkiel ( cały zestaw włożyć do jednego zamykanego woreczka) 

-1 teczka A4 tekturowa lub plastikowa z gumką 

-segregator A4 lub portfolio z poprzedniej klasy 

-50 koszulek krystalicznych ( sztywnych) 

-3 albumy ofertowe na 30 koszulek, 

-kalkulator podstawowy  

 

Zakupy na całą klasę: 

Dzbanek firmy Brita do filtrowania wody + filtry  

 

Wszystko należy podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą klasy ( P4 PL).  

Książki, ćwiczenia i zeszyty należy podpisać na przedniej okładce, umieszczając tam uzupełnioną naklejkę.  

 

Wyprawka ucznia klasy P4 PL na rok szkolny 2022-2023 



 

 

Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo ISBN 

Język polski 5. Między 
nami. Podręcznik 

A. Łuczak, 
A. Murdzek 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Oświatowe 

ISBN: 978-83-8118-163-1 

Język polski 5. Między 
nami. Zeszyt ćwiczeń. 
Część 1 (Wersja A) 

A. Łuczak, 
A. Murdzek 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Oświatowe 

ISBN: 978-83-8118-165-5 

Język polski 5. Między 
nami. Zeszyt ćwiczeń. 
Część 2 (Wersja A) 

A. Łuczak, 
A. Murdzek 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Oświatowe 

ISBN: 978-83-8118-166-2 

Język polski 5. Ortografia. 
Zasady i ćwiczenia. 

A. Halasz 
P.Borys 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Oświatowe 

ISBN: 978-83-7420-040-0 

Matematyka z  plusem5. 
Podręcznik  

M. Dobrowolska, 
M. Jucewicz, 
M. Karpiński,P. Zarzycki 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Oświatowe 

ISBN: 978-83-8118-111-2 

Matematyka 
z plusem 5. Ćwiczenia. 
Arytmetyka. 
Wersja B 

Z. Bolałek, 

M.Dobrowolska, 

A. Mysior, S. Wojtan 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Oświatowe 

ISBN: 978-83-8118-118-1 

Matematyka  
z  plusem 5. Ćwiczenia. 
Geometria. Wersja B 

M. Dobrowolska, 

A. Mysior, P. Zarzycki 

Gdańskie 
Wydawnictwo 
Oświatowe 

 ISBN: 978-83-8118-117-4 

Atlas geograficzny 
„Polska, kontynenty, 
świat” Szkoła 
podstawowa. Klasy 5-8 
Nowa edycja 2020–2022 
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Lp.               Autor                                             Tytuł 

1. F. H. Burnett Tajemniczy ogród 

2. C. S. Lewis Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa 

3. A. Maleszka Magiczne drzewo. Czerwone krzesło. 

4. F. Molnar Chłopcy z Placu Broni 

5. J.Olech Dynastia Miziołków 

 

Wykaz podręczników do klas P5 PLa,b na rok szkolny 2022/2023 
 

Wykaz lektur do klas P5 PLa,b na rok szkolny 2022/2023 

 

 



  

 

 

 

Wyprawka dla klas P5 PLa,b na rok szkolny 2022-2023 

* 2 zeszyty A5 60-kartkowe w kratkę (najlepiej z grubszymi okładkami) 

* 2 zeszyty A5 60-kartkowe w jedną linię (najlepiej z grubszymi okładkami, zeszyty dobrej jakości, aby pismo nie 

przebijało na drugą stronę) 

* 1 zeszyt w kratkę lub w linię (na brudnopis) 

* 3 teczki A4 tekturowe lub plastikowe (typu „na gumce”) 

* 1 teczka A3 tekturowa lub plastikowa (typu „na gumce”) 

* pióro o wyraźnie wyprofilowanym uchwycie i wymazywacz/korektor do pióra lub długopis niebieski z gumką tzw. 

zmazywalny 

* przybory szkolne: długopis z wkładem zielonym, 3 markery do zakreślania tekstu – żółty, zielony, niebieski, 2 

ołówki HB, 1 ołówek 6B i 1 ołówek 2B (do szkicowania), 3 gumki ołówkowe, temperówka, nożyczki szkolne 

(bezpieczne, z zaokrąglonymi końcówkami), klej w sztyfcie Pritt - minimum 5 sztuk po 20g, klej Magic w tubce z 

aplikatorem 

* 2 linijki – jedna 30 cm, druga 15 cm 

*zestaw do geometrii: ekierka, kątomierz, cyrkiel dobrej jakości (cały zestaw włożyć do jednego zamykanego 

woreczka) 

* kalkulator podstawowy 

* piórnik w formie niedużej saszetki na zamek 

* zestaw flamastrów (maksymalnie 12 sztuk) 

* zestaw kredek ołówkowych 

* zestaw pasteli olejnych i zestaw pasteli suchych 

* zestaw 3 pędzli do malowania (gruby, średni i cienki, wyraźne różnice w grubości) 

* plastelina - 1 pudełko 
 

* Worek na strój sportowy, białe tenisówki na gumce na zajęcia gimnastyczne (pozostałe elementy stroju z logo 

szkoły będą do kupienia przez Internet) 

 
 

Każdy z artykułów powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia. 

Informacje na temat basenu i stroju na basen będą przekazane na początku roku szkolnego. 

Informacje na temat zakupów na całą klasę zostaną przekazane Klasowej Radzie Rodziców. 


