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1.

przedmiot
Podstawowe wyposażenie ucznia
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j. polski
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j. angielski
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muzyka
plastyka
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historia
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potrzebne materiały
plecak/tornister,
piórnik,
pióro + naboje
2 ołówki
gumka
linijka
temperówka
kredki
kolorowe cienkopisy/flamastry
klej w sztyfcie
nożyczki z zaokrąglonymi końcami
obuwie zamienne na nierysującej podeszwie
worek na obuwie do szatni
dodatkowy zeszyt na kartkówki (do wyrywania)
zeszyt min. 60 kartkowy w szeroką linię,
papier kancelaryjny w szeroką linię 4 sztuki
zeszyt 60 kartkowy w kratkę
karteczki samoprzylepne (średniej wielkości)
zeszyt 16 kartkowy w pięciolinię
zeszyt 16 kartkowy (do wyboru)
blok rysunkowy A4, A3
blok techniczny biały A3
blok techniczny kolorowy A4, A3
papier kolorowy
klej w sztyfcie
klej Magic w tubce
ołówki HB - 6B
gumka, temperówka
kolorowe flamastry
czarny marker
czarny tusz kreślarski
pastele olejne
kredki, np. Bambino
farby plakatowe
plastelina
nożyczki
pędzle różnej grubości
teczka A4, A3
kubek plastikowy na wodę
podkładka (mogą być stare gazety)
paletka plastikowa (może być tacka styropianowa)
ręcznik papierowy
mokre chusteczki
zeszyt 60 kartkowy w kratkę
blok techniczny A4
zeszyt 60 kartkowy w kratkę
linijka 16-20 cm
ekierka o kątach 30°-60°-90°
ekierka o kątach 45°-45°-90°
kątomierz
cyrkiel

8.

informatyka

9.

technika

10.

wychowanie fizyczne

11.
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biologia
geografia
religia katolicka

14.

religia ewangelicka

15.

WDŻ
























zeszyt 16 kartkowy w kratkę (maksymalnie 32-kartkowy)
pendrive
zeszyt 32 kartkowy w kratkę
blok techniczny A4 biały
teczka tekturowa A4
ołówki H, HB, 2B
przybory geometryczne (linijka, ekierki, kątomierz, cyrkiel)
kredki ołówkowe
nożyczki
papiery kolorowe
klej
obuwie sportowe sznurowane z nierysującą podeszwą
biała koszulka (najlepiej dwie),
dopuszczalny niewielki nadruk
ciemne (czarne, granatowe) spodenki, getry lub dres
dziewczęta - gumka do włosów
zeszyt 60 kartkowy w kratkę
zeszyt 60 kartkowy w kratkę
„Tajemnice BOGAtego życia” , wyd. Jedność Kielce
zeszyt 60 kartkowy (najlepiej w kratkę)
podręcznik „Boży Kościół”, wyd. Augustana
zeszyt (do wyboru)
zeszyt 32 kartkowy w kratkę

