
Pomoce szkolne na rok szkolny 2019/2020 

 

 

Wyprawka do oddziału przedszkolnego- o przyborach 

 i pomocach dla dzieci do oddziału przedszkolnego otrzymają 

 Państwo informację na spotkaniu organizacyjnym 

 z wychowawcą . 

 

Rzeczy potrzebne w klasie 1 

Kredki ( warto sprawdzić i kupić takie, które są miękkie, nie trzeba mocno naciskać by malowały; 

dla usprawniania poprawnego chwytu pisarskiego pomocne są kredki trójkątne) 

Ołówek miękki B ( dobry byłby też trójkątny ) 

Pastele olejne 

Akwarele ( astry mają najlepsze kolory) 

Klej w sztyfcie 

Papier kolorowy 

Nożyczki  

Zeszyty zakupię dla dzieci sama – państwa poproszę o zapłatę na początku roku. Będzie to 

tylko 1 zeszyt. Papier do rysowania, jeżeli wyrażą państwo na to zgodę, też wolałabym 

zakupić dla całej klasy w hurtowni. 

Anna Musielska 

 

 

WYPRAWKA UCZNIA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 

2019/2020 
 

1. Piórnik (wyposażony w następujące przybory, które 

dziecko nosi codziennie): 
 

 pióro wieczne ergonomiczne  + naboje- II semestr  

 długopis z zielonym wkładem 

 2 ołówki trójkątne 

 temperówka zamykana 

 gumka do ścierania (2 szt.) 

 kredki ołówkowe 

 nożyczki  

 klej w sztyfcie ( 3 szt.) 

 linijka  20 cm  

 

2. Zeszyty (w okładkach, podpisane): 
 

 w  3 linie A 4 –, 2 szt. 

 w kratkę  A4  szt.1 

 w kratkę   – 32 -kartkowy; 1szt. (do korespondencji) 

 

3. Materiały do zajęć plastyczno – technicznych (podpisane): 
 

 blok techniczny – biały  duży i mały  

 blok techniczny – kolorowy duży i mały  

 blok rysunkowy – biały duży i mały  

 blok rysunkowy – kolorowy duży i mały  



 kolorowa bibuła –5 kolorów  

 kredki Bambino,  

 pastele olejowe  

 paastele suche  

 flamastry  

 modelina 

 farby plakatowe – pędzelek cienki i gruby, kubeczek na wodę,fartuszek 

 podkładka do lepienia i malowania na ławkę 

 tekturowa teczka na gumkę (2 szt.) 

 

 

4. Zajęcia ruchowe – granatowe lub czarne spodenki (getry) i biała koszulka. 

 

5. Obuwie na zmianę - z białą podeszwą w podpisanym worku. 

 

6. Strój galowy: 

 

 Dziewczynki: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica.  

 Chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie.  

 

7.  W miarę możliwości proszę o przyniesienie: 

 

 chusteczki higieniczne (wyciągane z pudełka) 

 chusteczki nawilżone 

 ręczniki papierowe 

Anna Stalica 

 

 

Przybory potrzebne do 3 klasy 

 

2 ołówki 

temperówka 

Pióro i zapasowe naboje – lub długopis (w zależności czym dziecko woli pisać) 

Zmazik 

Linijka, ekierka  

Kredki drewniane 

Kredki pastelowe przynajmniej 25 kolorów  

Flamastry – takie co dobrze piszą  

Markery – czarny i jeszcze inny kolor 

Plastelina 12 kolorów 

Nożyczki 

Klej w sztyfcie 2X 

Blok rysunkowy duży 

Blok techniczny duży 

Blok techniczny mały 

Duży blok z kolorowym kartkami  

Farby plakatowe  + pędzle 

Farby akwarelowe 

Kolorowy papier 

Ryza białego papieru do ksero 



Kartki pianki 

Kartki faliste 

Taśma klejąca 

Taśma dwustronna 

2 brystole kolorowe 

Zeszyt do matematyki w kratkę 16 kartkowy 

Zeszyt w trzy linie – do polskiego 

Zeszyt do muzyki  

Zeszyt do niemieckiego 16 kartkowy w kratkę  

Przybory proszę włożyć do plastikowego pudełka- będzie ono stało w klasie, dziecko będzie miało 

do nich dostęp w czasie zajęć 

 

Zeszyt do korespondencji  

 

Karty pracy do religii do 3 klasy wydawnictwo św. Wojciecha „Przyjmujemy Pana Jezusa” 

 

Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej zostaną zakupione przez szkołę, otrzymają je 

dzieci we wrześniu. 

Potrzebne będą okładki na podręczniki.  

 

Teresa Smykowska 

 

Wykaz pomocy dydaktycznych z przedmiotu matematyka w klasach IV – VIII 

 

1. Zeszyt w kratkę A5  do 60 kartek. 

2. Zeszyt gładki A5 do 32 kartek. 

3. Przybory do geometrii: zestaw linijek: zwykła minimum 15 cm, ekierka, kątomierz, cyrkiel. 

4. Blok techniczny biały lub kolorowy. 

5. Przybory do pisania: długopis lub pióro, ołówek, kilka kolorowych kredek, pisaków. 

6. Nożyczki i klej. 

 

 

Wykaz pomocy dydaktycznych z języka polskiego w klasach IV - VIII 

- zeszyt w szeroką linię, format A4, 

- przybory: pióro, przybór do pisania, kredki, klej, nożyczki. 

- zeszyt do wypracowań A4 (może być w kratkę) w cienkiej okładce  

 

Wykaz pomocy dydaktycznych z historii  

- zeszyt w kratkę, format A4  

- przybory: pióro, kredki, klej, nożyczki. 

 

 

RELIGIA – WYPRAWKA 

Oddział przedszkolny – katechizm (ja zakupię we wrześniu). 

Klasy I – III – karty pracy i podręcznik wydawnictwo Św. Wojciecha 



Klasy IV- VIII – katechizm wydawnictwo Św. Wojciecha, zeszyt w kratkę, Pismo Święte Nowy 

Testament. 

 

Dorota Ostrowska 

TECHNIKA - WYPRAWKA  

KLASA IV – ZESZYT 32 KARTKOWY W KRATKĘ, BLOK TECHNICZNY, NOŻYCZKI, 

KLEJ. 

KLASA V – ZESZYT 32 KARTKOWY, BLOK TECHNICZNY, OŁÓWEK, CYRKIEL, PAPIER 

MILIMETROWY, 

KLASA VI - – ZESZYT 32 KARTKOWY, BLOK TECHNICZNY, OŁÓWEK, CYRKIEL 

 

Marcin Żuławski 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - WYPRAWKA 
 

Na każde zajęcia wychowania fizycznego uczniowie przynoszą strój sportowy: 

 

DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY 

 

 Koszulka sportowa, w miarę możliwości bez ozdobników, zakrywająca brzuch oraz 

klatkę piersiową), 

 Spodenki sportowe odpowiedniej długości (tzn. zakrywające pośladki), 

 Skarpetki (ze względu na bezpieczeństwo, zdrowie i higienę) 

 Buty sportowe (wiązane!!!), trampki lub adidasy*, 

* Adidasy ze względu na grubą podeszwę są dla dzieci dużo bezpieczniejsze (zapobiegają odbijaniu 

oraz wadom stóp) dlatego jeśli będziecie państwo w przyszłości planowali zakup obuwia 

sportowego warto wziąć to pod uwagę. 

 Gumka do włosów (w przypadku długich włosów). 

 

Uwaga!!! 
 Ze względu na bezpieczeństwo podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii 

(łańcuszki, kolczyki, bransoletki, zegarki, pierścionki, ostre spinki, opaski z ozdobami itp.)  

 

Elżbieta Bagińska, Marcin Żuławski 

 

 

ŚWIETLICA 

 

Zaopatrzenie świetlicy z pieniędzy rady rodziców bądź z budżetu gminy:  

Flamastry x8 kredki x8 farbki x 5 brystole x5 różne gry planszowe dla dzieci 1-3 klas, szafa na gry 

planszowe, kleje magik x 10 , bibuły różne kolory x 20 , markery x 5, kartki kolorowe kilka ryz, 



kartki białe x2 ryzy, kartki kreatywne  z brokatem, faliste, samoprzylepne, x1 ryza każdego rodzaju, 

nożyczki x5 , oczka samoprzylepne różne rodzaje, druciki kolorowe x3 paczki  

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE MATERIAŁY PLASTYCZNE  

NA PLASTYKĘ  w roku szkolnym 2019/2020 

 

Klasa V,VI,VII MOŻE KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW, KTÓRE POZOSTAŁY Z 

UBIEGŁEGO ROKU, DOKUPIĆ TYLKO TO, CO BRAKUJE. 

 

FARBY PLAKATOWE LUB AKRYLOWE 

( dobrze sprawdzają się farby  Akrylowe Phoenix 100 ml MOGĄ TEZ BYĆ TEMPERY 

Trzy podstawowe barwy  

Ciemna czerwona ( karmin)  

Ciemna żółta 

Ciemna niebieska ( błękit paryski) 

PALETKA ( plastikowa lub drewniana, może też być to biała tacka po pierogach czy innych 

produktach spożywczych) 

PĘDZLE ( NR. 20, 16, 12, I MOŻE BYĆ NR 2) lepiej płaskie, lecz mogą też być okrągłe 

Można też mieć farby w sztyfcie,  

 

DUŻY BLOK RYSUNKOWY FORMAT A3 

DUŻY BLOK TECHNICZNY A3 kolorowy, biały i czarny. 

JEŚLI RODZICE WYRAŻĄ TAKĄ WOLĘ- MOGĘ PAPIER DO RYSOWANIA ZAKUPIĆ W 

HURTOWNI – RYZĘ NA CAŁĄ KLASĘ 

PASTELE OLEJNE 

PASTELE SUCHE 

OŁÓWKI  8B,  6B, 4B, 2B 

CZARNY TUSZ KREŚLARSKI ( można też mieć kolorowe) 

Paczka nawilżanych chusteczek. 

Teczkę formatu A4 papierową lub z tworzywa  

 

Zachęcam do kupienia farb w tubkach lub butelkach ( do wyciskania na paletkę), gdyż te w 

słoiczkach, pudełeczkach, często po pierwszym użyciu nie pozwalają uzyskać barwy czystej. Prace 

wychodzą wszystkie w szarawej tonacji. Wynika to ze zjawiska dopełniania się barw. 

Podstawowe materiały można zostawić w szkole – jest na to przewidziana szafa 

Bardzo proszę, by każde dziecko postarało się o 2 pojemniki plastikowe 5 litrowe ( po płynie, 

mydle – czymś co da się umyć. )Pojemniki będą wykorzystane do przechowywania farb 

pędzli , paletki itd. Dziecko potrzebuje 2 – jeden na suche rzeczy – kredki, pastele, pisaki itp., 

drugi na mokre, farby, pędzle, paletka. 

 

 



 
 

Będziemy też używać  

Pisaków, cienkopisów, markerów, kleju, papieru kolorowego, makulatury, szmatek, włóczek, 

guzików itp. materiałów, być może opasek gipsowych, kleju wikol  

O potrzebie przyniesienia innych materiałów niż podstawowe będę informować z 

wyprzedzeniem. 

 

Anna Musielska 

 

 

 

 

Do języka niemieckiego  

kl. II- zeszyt 16 kartek- czysty lub w linię  

kl. III -zeszyt 16 kartek- w linię 

kl.IV- zeszyt 60-96 kartek w kratkę + notesik mały do słówek 

kl. V- notesik do słówek 

kl. VI- notesik do słówek 

kl. VII- notesik do słówek 

kl. VIII - zeszyt A4 (kto jeszcze nie założył) + organizer A4 na karty pracy  

 

Do języka angielskiego 

Zeszyt w kratkę 60 kartkowy, może być zeszyt z poprzedniego roku. 

 

Do przyrody w klasie 4 potrzebny jest zeszyt 16 kartkowy  w kratkę. 

 


