PRZEDMIOT

KLASA I – SZKOŁA PODSTAWOWA

Podręczników do kl. I szkoły podstawowej
rodzice / opiekunowie prawni / nie kupują!

Podręcznik ,, Gra w kolory" plus podręcznik - Matematyka
2 części wydawnictwa Juka oraz podręcznik
i ćwiczenia do nauki języka angielskiego - ,, Fairyland
1” Wydawnictwa Express Publishing uczniowie
klas I szkoły podstawowej wypożyczą z biblioteki
szkolnej na początku września roku szkolnego
2016/2017 pod opieką wychowawców.
Natomiast materiały ćwiczeniowe przekażą
uczniom wychowawcy w wyżej wymienionym
terminie.

religia

Bez podręczników

PRZEDMIOT

KLASA II – SZKOŁA PODSTAWOWA

Podręczników do kl. II szkoły podstawowej
rodzice/ opiekunowie prawni/ nie kupują!
Podręczniki :,, Nasza szkoła”:
1. Edukacja zintegrowana ( 4 części )
2. Matematyka ( 4 części )
oraz podręcznik do nauki języka angielskiego,, Fairyland 2 ” Wydawnictwa Express Publishing
uczniowie klas II szkoły podstawowej wypożyczą
z biblioteki szkolnej na początku września roku
szkolnego 2016/2017 pod opieką wychowawców.

Materiały ćwiczeniowe –,, Nasze ćwiczenia” Nowa Era
przekażą uczniom wychowawcy klas.
religia

Bez podręczników.

PRZEDMIOT

KLASA III – SZKOŁA PODSTAWOWA

Podręczników do kl. III szkoły
podstawowej rodzice/ opiekunowie prawni/
nie kupują!
„Nasza szkoła . ”
- Podręcznik ( 4 części )
- Matematyka ( 4 części )
- Ćwiczenia z pomysłem ( 4 części )
Materiały ćwiczeniowe –,, Ćwiczenia z pomysłem”
przekażą uczniom wychowawcy klas.

język angielski

Podręcznik ,, Bugs World 3
Wszystkie podręczniki uczniowie klas III szkoły
podstawowej wypożyczą z biblioteki szkolnej na
początku września roku szkolnego 2016/2017 pod
opieką wychowawców.

religia

Bez podręczników.

PRZEDMIOT

KLASA IV – SZKOŁA PODSTAWOWA
Podręczników do kl. IV szkoły podstawowej rodzice /
opiekunowie prawni / nie kupują !
Uczniowie klasy IV szkoły podstawowej wypożyczą
je z biblioteki szkolnej na początku września
roku szkolnego 2016/ 2017 pod opieką
wychowawców.

język polski

historia

matematyka

przyroda

,,Słowa na start ” kl. 4 cz. 1. Kształcenie literackie. Nowa Era oraz
cz. 2 – kształcenie językowe
,, Wczoraj i dziś ”. Nowa Era.

,, Matematyka z kluczem kl. 4” Cz. 1 i 2. Wydawnictwo Nowa Era.
* Zeszyt ćwiczeń Cz.1 i 2.
,, Tajemnice przyrody” .Podręcznik do klasy IV Szkoły Podstawowej.
Wydawnictwo Nowa Era.
* ćwiczenia

zajęcia
komputerowe

Bez podręczników.

zajęcia techniczne

Bez podręczników.

plastyka

muzyka

język angielski

religia

,, Do dzieła ! ” kl. 4. Wydawnictwo Nowa Era.

,, I gra muzyka ”. Podręcznik do muzyki klas 4-6 szkoły
podstawowej. Nowa Era.
- Podręcznik dla kl. IV –VI z płytą CD-ROM,, Muzyka na ekranie ”
Dodatek - ,, Zaśpiewajmy z piosenkami na cztery pory roku ”
,,Starland 1.” Podręcznik oraz ćwiczenia. Wydawnictwo Express
Publishing.( niebieska książka )

Bez podręczników.

PRZEDMIOT

KLASA V – SZKOŁA PODSTAWOWA
Podręczników do kl. V szkoły podstawowej rodzice / opiekunowie
prawni / nie kupują !
Uczniowie klasy V szkoły podstawowej wypożyczą je z
biblioteki szkolnej na początku września roku szkolnego
2016 /2017 pod opieką wychowawców.

jęz. polski

historia

matematyka

przyroda

Podręcznik ,, Słowa na start”oraz ćwiczenia Wydawnictwo Nowa
Era

,, Wczoraj i dziś”. Wydawnictwo Nowa Era
Matematyka z kluczem. Podręczni. Wydaw. Nowa Era.
* Zeszyt ćwiczeń Cz.1 i 2.
,, Tajemnice przyrody”. Podręcznik do klasy V szkoły podstawowej.
Wydawnictwo Nowa Era.
* Ćwiczenia

zajęcia
komputerowe

Bez podręczników

zajęcia
techniczne

Bez podręczników.

religia

jęz. angielski

muzyka

Bez podręczników

,, Starland 2.” Podręcznik oraz ćwiczenia. Jenny Dooley i Virginia
Evans. Wydawnictwo Express Publishing.( czerwona książka )
,, I gra muzyka ”.Podręcznik do muzyki klas 4-6 szkoły
podstawowej.( kontynuacja z kl.4 )

wychowanie
do życia
w rodzinie

,,W drodze ku dorosłości ”. Wychowanie do życia w rodzinie.
Ćwiczenia i materiały kl.5”. Wydaw. Rubikon

plastyka

,, Do dzieła !”. Jadwiga Lukas. Krystyna Onak. Wydawnictwo Nowa
Era.
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jęz. polski

historia

matematyka

przyroda

religia
muzyka
plastyka

KLASA VI – SZKOŁA PODSTAWOWA
,, Słowa z uśmiechem ”Wydawnictwo WSiP.
* ćwiczenia
,, My i historia ” .Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla VI klasy
szkoły podstawowej.
Wiesława Surdyk – Fertsch, Bogumiła Olszewska. Wydawnictwo
PWN.
Matematyka z kluczem. Cz.1 i 2. M. Braun, A. Markowska.
M. Poszyńska. Wydaw. Nowa Era
* Ćwiczenia cz.1 i 2
,, Tajemnice przyrody ”.Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej.
Wydawnictwo Nowa Era.
* Ćwiczenia
Bez podręczników.
,, I gra muzyka”.
,, Do dzieła”- podręcznik. Katarzyna Turkowska- Zakrzewisz.
Wydaw. Nowa Era

wychowanie
do życia
w rodzinie

,,W drodze ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.
Ćwiczenia i materiały. Kl.6 ”. Wydaw. Rubikon

jęz. angielski

,, Starland 3.” Podręcznik oraz ćwiczenia. Jenny Dooley i Virginia
Evans. Wydawnictwo Express Publishing.( zielona książka )

zajęcia techniczne
zajęcia
komputerowe

,, Jak to działa ? ” ( kontynuacja podręcznika ) Lech Łabecki i Marta
Łabecka. Wydawnictwo Nowa Era. ( zielona książka )
,, Lubię to ! ” Informatyka. Wydawnictwo Nowa Era.
* Zbiór zadań do zajęć komputerowych.

PRZEDMIOT

KLASA I – GIMNAZJUM
Podręczników do kl. I gimnazjum rodzice/ opiekunowie prawni/
nie kupują!
Uczniowie klasy I gimnazjum wypożyczą je z biblioteki
szkolnej na początku września roku szkolnego 20167 pod
opieką wychowawców.

religia

jęz. polski

historia
matematyka

biologia
informatyka

muzyka

Podręcznik ,,Jezus uczy i zbawia. 1”- uczniowie mogą odkupić
( za zgodą rodziców) od obecnych klas I g. lub kupić w
księgarniach.
Podręcznik ,, Opisać świat. 1 ”.Wydawnictwo Nowa Era.
oraz Podręcznik do kształcenia językowego
,, Śladami przeszłości. 1”. Wydawnictwo Nowa Era.
,, Matematyka na czasie. 1 ” Wydawnictwo Nowa Era.
* ćwiczenia
,, Puls Życia ” Wydawnictwo Nowa Era.
Informatyka w ćwiczeniach. Podręcznik do informatyki dla
gimnazjum. Wydanie nowe.( podręcznik na dwa lata edukacji )
,, Gra muzyka ”. Podręcznik do muzyki dla gimnazjum. Jan
Oleszkowicz. Nowa Era

fizyka

,, Spotkania z fizyką ”. Nowa Era.

chemia

,, Chemia Nowej Ery ” .Wydawnictwo Nowa Era.

jęz. angielski

,, Smart Time 2”. Wydawnictwo Express Publishing.

jęz. niemiecki

,, Kompass Neu 1 ”. Wydawnictwo PWN.

wychowanie
do życia
w rodzinie

Bez podręczników.

geografia

,, Puls Ziemi ” Cz.1. Podręcznik do geografii dla klasy I gimnazjum.
Wydawnictwo Nowa Era.

zajęcia
techniczne

Bez podręczników.

PRZEDMIOT

KLASA II – GIMNAZJUM
Podręczników do kl. II gimnazjum rodzice/ opiekunowie
prawni/ nie kupują!
Uczniowie klasy II gimnazjum wypożyczą je z biblioteki
szkolnej na początku września roku szkolnego 2016/2017
pod opieką wychowawców.

j.polski
historia

matematyka

biologia

religia

fizyka

chemia

jęz. angielski
jęz. niemiecki

geografia

,, Opisać świat 2” Wydawnictwo Nowa Era
,, Śladami przeszłości 2 ”. Podręcznik do historii dla klasy drugiej
gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era.
,, Matematyka na czasie”. Wydawnictwo Nowa Era
*ćwiczenia
,,Puls Życia” Podręcznik do biologii dla gimnazjum 2. M. Jefimow,
M.Sęktas. Wydawnictwo Nowa Era.
,, Jezus działa i zbawia'' Podręcznik. Red. Zbigniew Marek, Anna
Walulik uczniowie mogą odkupić ( za zgodą rodziców)
od obecnych klas IIg. lub kupić w księgarniach
,, Spotkania z fizyką” cz.2 i 3. Wydawnictwo Nowa Era

,, Chemia Nowej Ery . . Wydawnictwo Nowa Era.

,, Smart Time 3”

,, Kompass Neu 2”. Wydawnictwo PWN
,, Puls Ziemi ” Cz..II. Podręcznik do geografii dla klasy II
gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era.

wychowanie
do życia
w rodzinie
wiedza o
społeczeństwie

zajęcia artystyczne

informatyka

Bez podręczników.

,, Dziś i jutro”. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami
dla klas I-III gimnazjum. Część 1. Iwona Janicka, Aleksandra Kucia,
Tomasz Maćkowski. Wydawnictwo Nowa Era.

Bez podręczników.

Informatyka w ćwiczeniach. Podręcznik do informatyki dla
gimnazjum. Wydanie nowe.( kontynuacja z kl.1g. )

PRZEDMIOT
jęz. polski
historia

matematyka

biologia

KLASA III – GIMNAZJUM
,, Bliżej słowa ”.Wydawnictwo WSiP
,, Śladami przeszłości 3 ”. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej
gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era.
,, Matematyka 2001”. A. Bazyluk, A. Dubiecka, B. Dubiecka-Kruk,
Z.Góczewicz. Wydawnictwo WSiP.
∗Zbiór zadań
,, Puls Życia 3 ” Podręcznik do biologii dla gimnazjum 3. M.
Jefimow, M.Sęktas. Wydawnictwo Nowa Era.

religia

,, Jezus prowadzi i zbawia”. Wydaw. WAM. Uczniowie mogą
odkupić ( za zgodą rodziców) od obecnych klas III g. lub kupić w
księgarniach

fizyka

,, Świat fizyki”. Cz.3. Podręcznik dla uczniów gimnazjum.
Wydawnictwo ZAMKOR.

chemia

Podręcznik ,, Chemia dla gimnazjum . Część 3”. J. Kulawik, T.
Kulawik, M. Litwin. Wydawnictwo Nowa Era.

jęz. angielski

jęz. niemiecki

geografia

wychowanie
do życia
w rodzinie

,, Access 3 ”. Podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo Express
Publishing. ( zielona książka )

,, Aha ! Neu. Klasa 3”. Język niemiecki. Anna Potapowicz, Krzysztof
Tkacz .Dla początkujących – kontynuujących naukę. Podręcznik z
ćwiczeniami dla gimnazjum.
Część 3 A. Podręcznik z ćwiczeniami i płytami CD i CD-ROM

,, Puls Ziemi ” Cz. III. Podręcznik do geografii dla klasy III
gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era.
Bez podręczników.

wiedza o
społeczeństwie

zajęcia artystyczne

edukacja dla
bezpieczeństwa
zajęcia techniczne

plastyka

Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami III gimnazjum.
Część 1. Irena Kuczałek i Daniela Ura.
Wydawnictwo Nowa Era.

Bez podręczników.

,, Żyję i działam bezpiecznie .” Wydawnictwo Nowa Era.

Zajęcia techniczne. Podręcznik. Urszula Białka. Wydawnictwo
Operon.

Plastyka. Podręcznik dla klas 1-3. Katarzyna Czernicka. Operon.

