GRADE 0 SUPPLY LIST
This list contains a larger quantity of school supplies, as it is prepared for the whole school year. All the
school supplies ought to be marked with the student’s name and during the first week of the school year;
the teacher will collect them and store them. This avoids unpleasant situation when for example a student
runs out of glue and it is difficult to get him/her a new one.
Liczba przyborów szkolnych jest większa, ponieważ jest podana na cały rok. Wszystkie przybory powinny
być podpisane i w pierwszym tygodniu nauczyciel je zbira i chowa do szafy. W razie wyczerpania się
jakichkolwiek przyborów, nauczyciel podaje uczniowi następny.

SUPPLIES
Sandwiches, fruit or snacks every day
School bag
Lunch box, a water bottle
A pencil case
3 pencils 2HB (good quality)
An eraser
A pencil sharpener
A pair of round tip child scissors. If your child is lefthanded you can buy suitable scissors.
5 glue sticks (recommended UHU)
2 tubes of Magic glue
A ruler – transparent and clear (with no pictures on it)
Colouring pencils – 12 colours
Felt-pens (any amount)
Wax crayons (any amount)
Oil pastels
2 paintbrushes, different thickness
Paints
An apron for art lesson
Play-Doh at least 4 colours
Plasticine
5 different colours of crepe paper
1 A4 file box with 20 cristal punched pockets
1 file folder with an elastic band
5 colour paper pads A4 and A5 (5 of each kind)
5 white sketch pads with board paper
2 A5 triple lined notebooks
2 A5 grid paper notebooks
Sport suit (a T-shirt, shorts, tracksuit for exercises
outside when it is chilly, sport shoes, an extra pair of
socks, a PE bag)
2 boxes of tissues

PRZYBORY
Kanapki lub owoce na drugie śniadanie
Plecak
Pojemnik na śniadanie
Piórnik
3 ołówki 2HB (dobrej jakości)
Gumka do mazania
temperówka
Nożyczki z zaokrągloną końcówką. Jeśli
dziecko jest leworęczne, można kupić
specjalne nożyczki.
5 klei w sztyfcie (najlepsze są kleje UHU)
2 kleje Magic
Linijka 10 cm – przezroczysta, czytelna
Kredki – 12 kolorów
Flamastry (dowolna ilość)
Kredki świecowe (dowolna ilość)
Olejne pastele
2 pędzle d malowania farbami różnej
grubości
Farby
Fartuch ochronny do zajęć plastycznych
Ciastolina – conajmniej 4 kolory
Plastelina
5 kolorów krep (kolory dowolne)
Segregator A4 + 20 koszulek
Teczka
Po 5 bloków A4 i A5 z papierem kolorowym
5 bloków technicznych białych
2 zeszyty A5 w potrójne linie
2 zeszyty A5 w kratkę
strój gimnastyczny (koszulka, krótki
spodenki, dres na chłodne dni na zajęcia na
dworze, obuwie sportowe, skarpetki, worek
gimnastyczny)
2 pudełka chusteczek higienicznych

