Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej
w roku szkolnym 2020/2021
Lista rzeczy niezbędnych dla pierwszoklasisty:
1. Komplet książek, nie trzeba kupować dzieci dostaną w szkole, zakupić trzeba jedynie
podręcznik do religii, lista podręczników będzie dostępna na stronie w ostatnim
tygodniu czerwca.
2. Zeszyty:
− 1 zeszyt 16 kartkowy w linie (w cienkie linie czerwone i niebieskie) lub wyraźnie
zaznaczone grube i cienkie linie,
− 1 zeszyt w kratkę 16 kartkowy,
− 1 zeszyt 32 kartkowy do korespondencji też w kratkę.
3. Tornister (kupując należy zwrócić uwagę, by nie był zbyt ciężki i miał usztywniane
plecy).
4. Piórnik, a w nim tylko: 2 ołówki HB, temperówka z pojemniczkiem, gumka, klej w
sztyfcie, linijka 15-20 cm z widoczną podziałką, nożyczki z zaokrąglonymi końcami
5. Kredki ołówkowe, kredki pastelowe i kredki świecowe (w oddzielnym piórniku lub
trwałym opakowaniu)
6. Przybory szkolne, które dzieci zostawią w klasie na swojej półce: farby plakatowe 12
kolorowe ( proszę zwrócić uwagę, by kolory były żywe), farby akwarelowe + 3 pędzle
o różnej grubości (cienki do szczegółów, średni do wypełniania i duży, szeroki do
tła)+ pojemnik na wodę z przykrywką uniemożliwiającą wylanie się wody, 2 bloki
techniczne A4 biały, papier kolorowy A4 (wycinanki) ,blok duży techniczny (A3),
bibuła kolorowa 4 kolory, plastelina 8 kolorów 2 opakowania, 2 teczki z gumką z
naklejoną wizytówką z imieniem i nazwiskiem dziecka (na prace plastyczne i
sprawdziany)
7. 1 ryza papieru ksero biała– jedna na rok
8. 1 komplet kolorowego papieru ksero 100 sztuk - mix kolorów ( zwykle 4 kolory,
mogą być jaskrawe lub pastelowe).
9. Strój gimnastyczny: granatowe spodenki, biała koszulka, buty sportowe na białej
podeszwie, dres na chłodniejsze dni, worek na strój wszystko podpisane)
10. Obuwie na zmianę + worek podpisany
11. Strój galowy: granatowe lub czarne spodnie/spódniczka, biała koszula (bluzka) na
rozpoczęcie roku i inne uroczystości szkolne .
Dobra rada: Worek ze strojem gimnastycznym, worek z obuwiem zmiennym, tornister, bloki i
inne rzeczy należy obowiązkowo podpisać (nożyczki i gumkę również!). Nowa sytuacja,
emocje, podobny lub taki sam wygląd przyborów, mogą sprawić, że pierwszoklasista może
zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty.

