WYPRAWKA – KLASA VII (do przyniesienia do szkoły do 2 września 2019 r.)
Język polski
● zeszyt A4, 80 kartkowy w szerokie linie (miękka okładka),
● zeszyt do dyktand (kontynuacja z klasy VI, A5, 60 kartkowy w szeroką linię)
Matematyka
● zeszyt A4, 60 lub 80 kartkowy w kratkę
● zeszyt do geometrii A5 60 kartkowy gładki
● liniuszek A5, cyrkiel, linijka 20cm, kątomierz, ekierka, ołówek, gumka, temperówka
Język angielski
● zeszyt w kratkę, format dowolny, może być kontynuacja
● teczka A-4
Biologia i chemia
● jeden zeszyt A4, klej, nożyczki
Fizyka
● zeszyt A5, 60 lub 80 kartkowy w kratkę
Geografia
● zeszyt A5, 60 kartkowy w kratkę
Historia
● zeszyt A4, 60 kartkowy w kratkę
Język hiszpański
● zeszyt A5 lub A4, 60 kartkowy w kratkę lub w linie (może być kontynuacja zeszytu z klasy VI)
Religia
● zeszyt w kratkę, może być kontynuacja
Muzyka
● zeszyt w kratkę, (kontynuacja zeszytu z klasy VI),
● zeszyt nutowy (kontynuacja zeszytu z klasy VI)
● flet
Informatyka
● zeszyt A5, 32 kartkowy w kratkę
Plastyka
● kontynuacja zeszytu z klasy VI, (tzn. 32 kartkowy w kratkę, format A5), małe nożyczki w piórniku,
● teczka A3 na prace plastyczne, fartuch ochronny (duży podkoszulek lub koszula)
● podkładka plastikowa na biurko, podpisana imieniem i nazwiskiem oraz słowem „plastyka”
Wychowanie fizyczne
● biała koszulka z krótkim rękawkiem bez nadruku (https://www.decathlon.pl/koszulka-gym-100-id_8517097.html),
gładkie,
granatowe,
do
pół
uda
spodenki
gimnastyczne
(luźne,
nie
leginsy,
np.
https://www.decathlon.pl/spodenki-f100-id_8327275.html) białe skarpetki, buty sportowe z gumową, białą
podeszwą, torba materiałowa na strój + worek na buty (PROSZĘ PODPISAĆ!).
DODATKOWO:
● 1 szczoteczka do zębów (podpisana), w plastikowym długim etui (podpisanym) uczennice, które będą miały
fluoryzację
WAŻNE:
● podręczniki otrzymane w szkole należy niezwłocznie oprawić, ponieważ służą kolejnym rocznikom!
● wszystkie zeszyty powinny być oprawione i podpisane (pełne imię, nazwisko, przedmiot)
● uczennica nosi przybory tylko w jednym (!) piórniku, który zawiera: ołówek B i 2B, gumka, klej, temperówka,
linijka, kredki ołówkowe, pióro, długopis, nożyczki
● obowiązujące obuwie szkolne: czarne lub granatowe baleriny z podeszwą, która nie zostawia śladów
Kwota wyprawki (180 zł za pierwsze dziecko, za każde kolejne 80 zł), będzie doliczona do noty finansowej, pokrywa
hurtowy zakup innych artykułów do prac plastycznych, ręcznych i higienicznych w tym: plasteliny, farb plakatowych,
bloków białych i z kolorowymi kartkami, gliny, masy papierowej, papieru wycinankowego, bibuły, kredek
ołówkowych, kredek pastelowych, mazaków, mydła, pasty do zębów, kubeczków, chusteczek higienicznych, agend,
naklejek itp.

