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LIST OF ITEMS TO BE PURCHASED FOR P1 STUDENTS

Wszystkie materiały i stroje na WF powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka
i przekazane wychowawcy klasy na początku roku.

All items should be signed with name and surname and should be handed in to the class teacher at
the beginning of the school year.

Zeszyty:
Notebooks:
- 1 zeszyt 32 kartkowy A5 w 3 linie - bez marginesów (1 notebook A5 in 3 lines - 32 sheets) – zeszyt

dyktand/writing notebook
- 2 zeszyty 16 kartkowe A4 w 3 linie – bez marginesów -  (2 notebooks A4 format in 3 lines) – j. polski i

zeszyt lektur/polish and reading notebook
- 1 zeszyt 16 kartkowy A4 w kratkę (A4 squared notebook) – matematyka/ mathematics
- 1 zeszyt 32 kartkowy A4 gładki/czysty (A4 notebook without lines)  - przyroda/science
- 1 zeszyt 32 kartkowy A5 w kratkę (1 notebook in square – 32 sheets)
- zeszyt do nut (music notebook)

Piórnik z wyposażeniem:
Pencil case with equipment:
- 2 ołówki średniej twardości (HB lub 2B) (2 medium-hard pencils)
- nożyczki (scissors)
- kredki ołówkowe (colour pencils)
- linijka 10 i 20 cm (ruler 10 and 20 cm)
- dobra gumka (eraser)
- klej w sztyfcie 21g (glue stick, 21 g)
- temperówka z pojemniczkiem (sharpener with a container)
- kolorowe długopisy (colored pens)

Strój na WF:
PE kit:
- 2-3 białe koszulki bez napisów (2-3 plain white T-shirts)
- granatowe lub czarne spodenki (navy or black shorts)
- getry czarne dla dziewczynek (black leggins for girls)
- trampki (sneakers)
- białe skarpetki (white socks)
- mały worek na strój (small gym bag)



Strój na basen:
Swimming pool kit:
- czepek (swimming cap)
- okulary do pływania (googles)
- ręcznik (towel)
- strój kąpielowy (swimsuit)
- klapki (flip flops)

Inne:
Other:
- obuwie zmienne do szkoły (comfy shoes to wear at school - sneaker-like)
- peleryna przeciwdeszczowa z kapturem do narzucenia na kurtkę (raincoat cover to put over a jacket)




