
G4 SUPPLIES LIST FOR THE SCHOOL YEAR 2015/2016 
 
A4 Primary Education notebook (gridded)   Zeszyt do edukacji wczesnoszkolnej A4 w kratkę 
A4 Mathematics notebook (gridded)    Zeszyt do matematyki A4 w kratkę 
Language Arts notebook (ruled or gridded)   Zeszyt do angielskiego (Language Arts) w kratkę lub linie 
Music notebook     Zeszyt do muzyki 
A4 Spanish notebook (gridded)   Zeszyt do j. hiszpańskiego A4 w kratkę 
A5 ESL notebook (ruled or gridded)- only for Zeszyt do dodatkowych zajęć z j. angielskiego (ESL) w kratkę- 
the new students tylko dla nowych uczniów 
Ruler       Linijka 
Set square       Ekierka 
Compass      Cyrkiel 
Protractor       Kątomierz 
Basic calculator      Kalkulator 
Scissors       Nożyczki 
4 pencils HB (good quality)    4 ołówki HB 
Eraser        Gumka do mazania 
Pencil sharpener      Temperówka 
3 glue sticks       3 kleje 
Crepe paper (5 different colors)   Krepa (5 różnych kolorów) 
Felt pens       Pisaki 
Coloured pencils (12 colors)     Kredki ołówkowe (12 kolorów) 
Wax crayons       Kredki świecowe 
Poster paints       Farby plakatowe 
3 paintbrushes (different thickness)    3 pędzle różnej grubości 
1 box of plasticine      1 pudełko plasteliny 
2 blocks of coloured craft paper    2 zeszyty papieru kolorowego (wycinanki) 
2 A4 sketch pads with board paper    2 bloki techniczne A4 
2 A4 sketch pads      2 bloki rysunkowe A4 
1 A3 sketch pad with board paper    1 blok techniczny A3 
1 A3 sketch pad      1 blok rysunkowy A3 
1 A4 multicolour card sheets     1 blok z kolorowymi kartkami A4 
1 A3 multicolour card sheets    1 blok z kolorwymi kartkami A3 
2 black and 2 blue pens     2 niebieskie i 2 czarne długopisy 
1 A4 file box (portfolio) and 30 clear punched  1 segregator A4 I 30 przezroczystych koszulek 
pockets 
Sport gear (a T- shirt, shorts, sports shoes,  Strój sportowy (koszulka, spodenki, dres w przypadku zajęć  
tracksuit for exercises outside when it is chilly, na świeżym powietrzu, kostium kąpielowy, klapki, czepek,  
a swimming suit, flip flops, a swimming hat,  okularki do pływania) 
swimming googles) 


