WYPRAWKA do klasy 1a
wychowawca: Anna Owczarek
-podręczniki do klasy I z edukacji i j. angielskiego uczeń otrzymuje w szkole
-podręczniki do religii zakupuje rodzic
-zeszyt w trzy linie 16-kartkowy podpisany Język polski (linie czerwone)
-zeszyt w kratkę 16-kartkowy podpisany Matematyka
-zeszyt w kratkę podpisany Korespondencja
-zeszyt do nut
-teczka A4 biała na gumkę podpisana „Karty pracy”
-teczka A4 kolorowa na gumkę podpisana „Prace plastyczne”
-teczka A4 kolorowa (uczeń będzie ją nosił w plecaku)
-piórnik a w nim –dwa ołówki, temperówka( z pojemnikiem), nożyczki (zaokrąglone), kredki
ołówkowe, gumka, linijka, klej w sztyfcie
-kapcie na zmianę z jasną podeszwą
-worek do wychowania fizycznego a w nim: tenisówki z białą podeszwą, spodenki, koszulka
Przybory, które będą przechowywane w klasie:
-kredki świecowe
-kredki pastelowe
-mazaki
-plastelina
-krepina
-liczydło
-ryza papieru ksero
-wycinanki A4
-blok techniczny biały
-blok techniczny z kolorowymi kartkami
-farby plakatowe
- pędzelki
~~Proszę, aby wszystko było podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Wyprawkę
przynosimy w pierwszym tygodniu szkoły w podpisanej reklamówce, a w niej przybory
plastyczno- techniczne.
~~Proszę, aby wszystkie książki i zeszyty dziecka były podpisane na zewnętrznej okładce
WYPRAWKA do klasy 1b
wychowawca: Magdalena Kowalewska
-zeszyt w trzy linie 16-kartkowy podpisany Język polski (linie czerwone!!!)
-zeszyt w kratkę 16-kartkowy podpisany Matematyka
-zeszyt w kratkę 16-kartkowy podpisany Muzyka
-teczka A4 biała na gumkę podpisana „Karty pracy”
-teczka A4 kolorowa na gumkę podpisana „Prace plastyczno- techniczne”
-teczka A4 kolorowa (uczeń będzie ją nosił w plecaku)
-piórnik a w nim –dwa ołówki, temperówka( z pojemnikiem!!!), nożyczki (zaokrąglone!!!),
kredki ołówkowe, gumka, linijka, klej w sztyfcie
-kredki świecowe
-kredki pastelowe (olejne)
-mazaki

-plastelina – 2 opakowania
-liczydło (koniecznie!!!)
-ryza papieru ksero
-wycinanki A4 (bez kleju)
-blok techniczny biały
-blok techniczny z kolorowymi kartkami
-farby plakatowe
-3 pędzelki (cienki, średni, gruby)
-kapcie na zmianę z jasną podeszwą
-worek do wychowania fizycznego a w nim: spodenki, koszulka,
~~Proszę, aby wszystko było podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
Wyprawkę przynosimy w pierwszych dniach szkoły w podpisanej reklamówce, a w niej
przybory plastyczno- techniczne.
~~Proszę, aby wszystkie książki i zeszyty dziecka były podpisane na zewnętrznej okładce!!!

WYPRAWKA do klasy 1c
wychowawca: Ewelina Żmuda
- 2 zeszyty w trzy linie 16-kartkowy podpisany Język polski (linie czerwone!!!)
- 6 zeszytów w kratkę 16-kartkowych podpisane (2xMatematyka, Muzyka, Religia,
J.angielski, Przyroda)
-3 teczki A4 na gumkę podpisane ( Karty pracy, Prace plastyczno-techniczne, trzecia
podpisana imieniem i nazwiskiem)
-piórnik a w nim –dwa ołówki, temperówka( z pojemnikiem!!!), nożyczki (zaokrąglone!!!),
kredki ołówkowe, gumka, linijka, klej w sztyfcie
-kredki świecowe (typu Bambino)
-kredki pastelowe (olejne)
-mazaki (mogą być w piórniku)
-plastelina – 2 opakowania
-liczydło (koniecznie!!!)
-ryza białego papieru ksero
- ryza kolorowego papieru (mieszane kolory lub jednolite)
- 2 arkusze kolorowego brystolu (dowolne kolory)
- 3 dowolne kolory bibuły
- wycinanki A4 (bez kleju) lub 2 małe
- 1 duży A3 blok techniczny biały
- 1 duży A3 blok techniczny z kolorowymi kartkami
- 1 mały A4 blok techniczny biały
-2 bloki małe A4 techniczne z kolorowymi kartkami
- blok kreatywny ( paski, kropki i inne wzory)
- farby plakatowe
-3 pędzelki (cienki, średni, gruby)
- pojemnik na wodę do pędzelków (najlepiej taki z pokrywką)
- 4 kleje w sztyfcie (średniej wielkości)
- ozdobne elementy/ naklejki z pianki (samoprzylepne) w różnych kształtach
- kapcie na zmianę z białą podeszwą
- worek do wychowania fizycznego a w nim: spodenki, koszulka,
~~Proszę, aby wszystko było podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Wyprawkę
przynosimy w pierwszych dniach szkoły w podpisanej torbie.
~~Proszę, aby wszystkie książki i zeszyty dziecka były obłożone i podpisane na zewnętrznej
okładce!!!

~~ Jeśli macie Państwo w domu stare płyty CD, guziki, wstążeczki, chętnie je przyjmę.
Przydadzą się one do prac plastyczno- technicznych.

WYPRAWKA do klasy 1d
wychowawca: Edyta Pietroń
-podręczniki do klasy I z edukacji i j. angielskiego uczeń otrzymuje w szkole
-podręczniki do religii zakupuje rodzic
-zeszyt w trzy linie 16-kartkowy podpisany Język polski (linie czerwone)
-zeszyt w kratkę 16-kartkowy podpisany Matematyka
-zeszyt w kratkę podpisany Korespondencja
-zeszyt do nut
-teczka A4 biała na gumkę podpisana „Karty pracy”
-teczka A4 kolorowa na gumkę podpisana „Prace plastyczne”
-teczka A4 kolorowa (uczeń będzie ją nosił w plecaku)
-piórnik a w nim –dwa ołówki, temperówka( z pojemnikiem), nożyczki (zaokrąglone), kredki
ołówkowe, gumka, linijka, klej w sztyfcie
-kapcie na zmianę z jasną podeszwą
-worek do wychowania fizycznego a w nim: tenisówki z białą podeszwą, spodenki, koszulka
Przybory, które będą przechowywane w klasie:
-kredki świecowe
-kredki pastelowe
-mazaki
-plastelina
-krepina
-liczydło
-ryza papieru ksero
-wycinanki A4
-blok techniczny biały
-blok techniczny z kolorowymi kartkami
-farby plakatowe
- pędzelki
~~Proszę, aby wszystko było podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Wyprawkę
przynosimy w pierwszym tygodniu szkoły w podpisanej reklamówce, a w niej przybory
plastyczno- techniczne.
~~Proszę, aby wszystkie książki i zeszyty dziecka były podpisane na zewnętrznej okładce

