
Drogi Pierwszaczku,          

w szkole potrzebować będziesz: 

1. Przybory na lekcje: 

- dwa zeszyty 16 kart. w wąską linię (najlepiej z zaznaczonymi      

 na czerwono liniami, w których piszemy małe litery), 

- dwa zeszyty 16 kart. w kratkę, 

- ołówek do pisania (najlepiej trójkątny w przekroju, może być 

grubszy – wersja Jumbo, twardość HB, z gumką), 

- piórnik, a w nim: kredki (najlepiej grubsze), temperówka, gumka, 

nożyczki, klej). 

 

2. Przybory plastyczne: 

- teczka (typu walizka) lub pojemnik, do których spakujesz przybory 

plastyczne), 

- bloki A4: rysunkowy i techniczny z białymi kartkami, techniczny  

z kolorowymi kartkami, 

- farby plakatowe, 

- pędzle różnej grubości, 

- pojemnik na wodę, 

- paletka do mieszania farb, 

- ściereczka do wycierania pędzli, 

- podkładka na ławkę (folia lub duża gazeta), 

- wycinanki, 

- plastelina. 

 

3. Strój sportowy: 

- worek, do którego spakujesz swój sportowy strój, 

- biała koszulka, 

- granatowe lub czarne spodenki gimnastyczne, 

- obuwie sportowe (trampki, tenisówki lub halówki). 

 

4. Strój apelowy: 

- biała bluzka lub koszula, 

- granatowa/e lub czarna/e spódnica/spodnie. 

 

Prosimy o podpisanie wszystkich przyborów! 
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Witaj, szkoło! 
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