
WYPRAWKA 

Piórnik (пенал): 

Ołówek HB2 (2 szt.) - простий олівець HB2 (2 шт)  
Kredki ołówkowe - кольорові олівці
Gumka (miękka, która dobrze marze) - гумка (м'яка,  яка добре стирає)
Temperówka - підстругачка
Nożyczki (zaokrąglone i dobrze tnące) - ножнички (заокруглені й гострі)  
Klej w sztyfcie(gruby) - клей-олівець (товстий)  
Linijka (20cm) - лінійка (20 см) 

Zeszyty (зошити):

Zeszyty 16 kartkowe (2 w wąską kolorową linię, 2 w kratkę) - зошити на 16 арк. 
(2 - у вузьку кольорову лінійку, 2 - у клітинку)
1 zeszyt 32 kartkowy w kratkę ( zeszyt będzie służył do zapisywania informacji) - 
1 зошит на 32 арк. в клітинку (для запису інформації)

Materiały do plastyki  (матеріали для художньої творчості):

Blok techniczny A4 - набір білого картону A4
Blok techniczny z kolorowymi kartkami A4 - набір кольорового картону A4
Duży blok techniczny z kolorowymi kartkami - набір кольорового картону ( розмір А3)
Duży blok techniczny z białymi kartkami - набір білого картону (розмір А3)
Farby plakatowe - плакатні фарби
3 pędzelki (cienki, średni i gruby) - 3 пензлики (тонкий, середній і товстий) 
Kredki świecowe, pastele olejne - свічкові олівці,  олійна пастель
Plastelina - пластилін
1 teczka na gumkę - 1 папка на гумці

Inne potrzebne rzeczy (інші необхідні речі):

Ryza papieru - 1 пачка паперу А4 
Strój gimnastyczny: biała koszulka, granatowe spodenki, obuwie sportowe na białej 
podeszwie - спортивний одяг: біла футболка, темно-сині шорти, спотивне взуття на 
білій підошві
Obuwie na zmianę - змінне взуття
2 worki (na strój gimnastyczny i obuwie zmienne) - 2 мішечки (на спортивний одяг і 
змінне взуття)
Strój galowy: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, spodnie - біла блузка/сорочка, 
темно-синя/чорна спідничка; штани для хлопців
Wszystkie rzeczy i przybory ucznia muszą być podpisane!
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