
Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych 
 

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego, które zostaną wypożyczone uczniom kl. III w Szkole na rok szkolny 

2019/2020 
 

 Tytuł – autor – numer dopuszczenia Wydawnictwo 
Materiały 

ćwiczeniowe 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. 

- edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna 

- edukacja matematyczna 

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna 

Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura,  

Semestr I         Nr dop. 790/5/2019 

Semestr II        Nr dop. 790/6/2019 

Nowa Era  

Spółka z o.o. 

 

 

tak 

Język angielski  

New English Adventure (poz. 3)  

Tessa Lochowski, Anne Worrall, konsultacja 

Mariola Bogucka 

Nr dop. 819/3/2019 

 

Pearson Central 

Europe  

Sp. z o.o. 

 

tak 

 
Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (obłożenie, niepisanie wewnątrz).  

 
Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają w Szkole do wykorzystania w czasie zajęć. 
 
Książki, które należy kupić we własnym zakresie to:  
Religia: „Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej” autor: ks. dr St. 
Łabendowicz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 

Prosimy o wyposażenie uczniów w przybory szkolne, takie jak: 

• piórnik; 
• obuwie do szkoły na zmianę na jasnym gumowym spodzie; 
• strój gimnastyczny - biała koszulka, spodenki krótkie i długie, tenisówki na jasnej podeszwie; 
• worek na strój na strój gimnastyczny;  
• strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik – na zajęcia na basenie; 
• 3 zeszyty w kolorową linię (16-kartkowe); 
• 3 zeszyty w kratkę (16-kartkowe); 
• gruba kartonowa teczka z rączką lub papierowa teczka z gumką; 
• papier ksero; 
• blok techniczny biały i kolorowy; 
• papier kolorowy; 
• nożyczki z zabezpieczonymi, zaokrąglonymi końcami;  
• klej w sztyfcie;  
• pędzle z cienkim i grubym włosiem;  
• farby plakatowe, kubeczek na wodę; 
• plastelina;  
• kredki Bambino i ołówkowe miękkie NAJLEPIEJ GRUBE;  
• 2 miękkie ołówki;  
• temperówka;  
• linijka 20 cm;  
• gumka do ścierania;  
• kolorowa bibuła – zestaw;  
• podkładka do malowania i lepienia z plasteliny. 

                           


