
 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2016/2017 

Każdy i uczeń musi mieć: 

piórnik z wyposażeniem, klej, nożyczki,  teczkę tekturową/plastikową A4 (na prace plastyczne i materiały od nauczycieli). 

4-latki (rocznik 2012) 

Wychowanie przedszkolne: 

Materiały przygotowywane przez nauczycieli w oparciu o program MEN’u dla szkół polonijnych prowadzących uzupełniający program nauczania. 

 

5-latki (rocznik 2011) 

 

 

 

1. Wychowanie przedszkolne: Materiały przygotowywane przez nauczycieli w oparciu o program MEN’u dla szkół 

polonijnych prowadzących uzupełniający program nauczania. 

 

2. Katecheza: "Jestem dzieckiem Bożym" Podręcznik do nauki religii dla dzieci pięcioletnich  

Prosimy o wpłatę 40kr  za podręcznik do katechezy na konto – 3201 14 05532 - podając w przelewie imię i nazwisko 

dziecka 
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WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2016/2017 

Każdy i uczeń musi mieć: 

piórnik z wyposażeniem, klej, nożyczki,  teczkę tekturową/plastikową A4 (na prace plastyczne i materiały od nauczycieli). Zeszyty w 3 linie. 

Klasa 0 (rocznik 2010) – zestaw na dwa lata do klasy 0 i I ! 

 

 

 

Do zakupienia tylko w sklepie internetowym wydawnictwa na www.nowaera.pl 

lub zamówienia tel. 801 88 10 10 oraz 58 721 48 00. Wysyłka tylko na terenie Polski. 

 

„Elementarz XXI wieku - zestaw rekomendowany” – klasa 1 wydanie 2015. (94zł + przesyłka) 

1. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa I, część 1 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118944/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-1-wyd-2015.html 

 

2. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa I, część 2 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118947/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-2-wyd-2015.html 
 

3. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa I, część 3 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118950/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-3-wyd-2015.html 

 

4. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa I, część 4 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118953/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-4-wyd-2015.html 

 

5. Ćwiczenia zintegrowane Klasa I, część 1 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117285/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-czesc-1.html 

 

6. Ćwiczenia zintegrowane Klasa I, część 2 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117286/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-czesc-2.html 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Katecheza: "Kocham Dobrego Boga" Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich  

Prosimy o wpłatę 40kr  za podręcznik do katechezy na konto – 3201 14 05532 - podając w przelewie imię i nazwisko 

dziecka 
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http://www.nowaera.pl/
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118944/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-1-wyd-2015.html
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118947/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-2-wyd-2015.html
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118950/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-3-wyd-2015.html
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118953/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-4-wyd-2015.html
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117285/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-czesc-1.html
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117286/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-czesc-2.html
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WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2016/2017 

Każdy i uczeń musi mieć: 

piórnik z wyposażeniem, klej, nożyczki,  teczkę tekturową/plastikową A4 (na prace plastyczne i materiały od nauczycieli). 

Zeszyty w 3 linie do nauki pisania, dowolny zeszyt co najmniej 32 kartkowy - do katechezy. 

Klasa I (rocznik 2009) 

 

 

Dla wszystkich uczniów: 

1. „ Galeria możliwości. Czytam ze zrozumieniem. Ćwiczenia dodatkowe”. Klasa 1 – Piotr Zbróg, wydawnictwo WSiP 
http://sklep.wsip.pl/produkty/galeria-mozliwosci-czytam-ze-zrozumieniem-cwiczenia-dodatkowe-klasa-1-23151/ 

 

2. Katecheza : Materiały przygotowane przez katechetę w oparciu o program dla klasy I. 

3. Lektury: W miarę możliwości prosimy również o zakupienie lektur (mamy po kilkanaście sztuk w szkolnej bibliotece): 

- „Plastusiowy Pamiętnik” Maria Kownacka  

- „Czarna Owieczka” Jan Grabowski 

- „Cudaczek Wyśmiewaczek” Julia Duszyńska 

 

Dla nowych uczniów: 

Do zakupienia tylko w sklepie internetowym wydawnictwa na www.nowaera.pl 

lub zamówienia tel. 801 88 10 10 oraz 58 721 48 00. Wysyłka tylko na terenie Polski. 

 

„Elementarz XXI wieku - zestaw rekomendowany” – klasa 1 wydanie 2015. (94zł + przesyłka) 

4. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa I część 1 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118944/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-1-wyd-2015.html 

 

5. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa I, część 2 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118947/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-2-wyd-2015.html 
 

6. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa I, część 3 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118950/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-3-wyd-2015.html 

 

7. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa I, część 4 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118953/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-4-wyd-2015.html 

 

8. Ćwiczenia zintegrowane Klasa I, część 1 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117285/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-czesc-1.html 

 

9. Ćwiczenia zintegrowane Klasa I, część 2 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117286/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-czesc-2.html 
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http://www.nowaera.pl/
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118944/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-1-wyd-2015.html
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http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118950/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-3-wyd-2015.html
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/118953/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/material-edukacyjny-czesc-4-wyd-2015.html
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117285/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-czesc-1.html
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117286/1711/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-1/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-czesc-2.html


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2016/2017 

Każdy i uczeń musi mieć: 

piórnik z wyposażeniem, klej, nożyczki,  teczkę tekturową/plastikową A4 (na prace plastyczne i materiały od nauczycieli).  

Zeszyty w 3 linie do nauki pisania, zeszyt co najmniej 32 kartkowy do katechezy. 

Klasa II (rocznik 2008) 

 

 

Do zakupienia tylko w sklepie internetowym wydawnictwa na www.nowaera.pl 

lub zamówienia tel. 801 88 10 10 oraz 58 721 48 00. Wysyłka tylko na terenie Polski. 

 

„Elementarz XXI wieku - zestaw rekomendowany” – klasa 2 wydanie 2015. (98zł + przesyłka) 

1. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa 2 część 1 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117464/1767/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-2/dla-dziecka/materialy-edukacyjne-czesc-1-wyd-2015.html 

 

2. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa 2, część 2 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117467/1767/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-2/dla-dziecka/materialy-edukacyjne-czesc-2-wyd-2015.html  

 

3. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa 2 część 3 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117471/1767/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-2/dla-dziecka/materialy-edukacyjne-czesc-3-wyd-2015.html  

 

4. Materiały edukacyjne, wydanie 2015 Klasa 2, część 4 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117473/1767/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-2/dla-dziecka/materialy-edukacyjne-czesc-4-wyd-2015.html  

 

5. Ćwiczenia z edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej, Klasa 2, część 1 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117474/1767/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-2/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-czesc-1.html  

 

6. Ćwiczenia z edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej, Klasa 2, część 2 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/117476/1767/elementarz-xxi-wieku-zestaw-rekomendowany/klasa-2/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-czesc-2.html  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„ Galeria możliwości. Czytam ze zrozumieniem. Ćwiczenia dodatkowe”. Klasa 2 – Piotr Zbróg, wydawnictwo WSiP 
http://sklep.wsip.pl/produkty/galeria-mozliwosci-czytam-ze-zrozumieniem-cwiczenia-dodatkowe-klasa-2-23152/ 

 

Katecheza : Materiały przygotowane przez katechetę w oparciu o program dla klasy komunijnej. Dzienniczek i katechizm 

do Komunii będzie dostarczony przez Ojca Zygmunta – wpłata po rozpoczęciu roku szkolnego. 
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WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2016/2017 

Każdy i uczeń musi mieć: 

piórnik z wyposażeniem, klej, nożyczki,  teczkę tekturową/plastikową A4 (na prace plastyczne i materiały od nauczycieli). 

Zeszyty w  linie do j.polskiego, zeszyt do katechezy. 

Klasa III (rocznik 2007) 

 

 

Do zakupienia tylko w sklepie internetowym wydawnictwa na www.nowaera.pl 

lub zamówienia tel. 801 88 10 10 oraz 58 721 48 00. Wysyłka tylko na terenie Polski. 

 

„Elementarz XXI wieku – wersja 2013” – klasa 3. (80zł + przesyłka) 

1. Podręcznik, Klasa 3 część 1 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/116279/1639/elementarz-xxi-wieku-wersja-2013/klasa-3/dla-dziecka/podrecznik-cz-1.html  

 

2. Podręcznik, Klasa 3 część 2 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/116282/1639/elementarz-xxi-wieku-wersja-2013/klasa-3/dla-dziecka/podrecznik-cz-2.html  

 

3. Ćwiczenia zintegrowane, Klasa 3 część 1 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/116285/1639/elementarz-xxi-wieku-wersja-2013/klasa-3/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-cz-1.html 

 

4. Ćwiczenia zintegrowane, Klasa 3 część 2 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/116286/1639/elementarz-xxi-wieku-wersja-2013/klasa-3/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-cz-2.html 

 

5. Ćwiczenia zintegrowane, Klasa 3 część 3 
http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/116288/1639/elementarz-xxi-wieku-wersja-2013/klasa-3/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-cz-3.html 
 

Ćwiczenia zintegrowane, Klasa 3 część 4 

6. http://sklep.nowaera.pl/sklep/produkt/116291/1639/elementarz-xxi-wieku-wersja-2013/klasa-3/dla-dziecka/cwiczenia-zintegrowane-cz-4.html  
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„ Galeria możliwości. Czytam ze zrozumieniem. Ćwiczenia dodatkowe”. Klasa 3 – Piotr Zbróg, wydawnictwo WSiP  
http://sklep.wsip.pl/produkty/galeria-mozliwosci-czytam-ze-zrozumieniem-cwiczenia-dodatkowe-klasa-3-24867/ 

 

Katecheza : Materiały przygotowane przez katechetę w oparciu o program dla klasy III.  
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WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2016/2017 

Każdy i uczeń musi mieć: 

piórnik z wyposażeniem, klej, nożyczki, teczkę tekturową/plastikową A4 (na prace plastyczne i materiały od nauczycieli). 

Zeszyty w szeroką linię do j.polskiego, zeszyt do historii oraz zeszyt do katechezy. 

Klasa IV (rocznik 2006) 

 

 

Do zakupienia w sklepie internetowym wydawnictwa WSiP http://sklep.wsip.pl 

 

Wysyłka tylko na terenie Polski. 

 

„JUTRO PÓJDĘ W ŚWIAT, KLASA 4” wydawnictwo WSiP (cena kompletu 35,90 PLN + przesyłka) 

 

1. Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Klasa 4,Hanna Dobrowolska, 

Urszula Dobrowolska 

http://sklep.wsip.pl/produkty/jutro-pojde-w-swiat-podrecznik-do-ksztalcenia-literackiego-kulturowego-i-jezykowego-klasa-4-33268/ 

 

2. Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4 - Szkoła podstawowa; Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska 
http://sklep.wsip.pl/produkty/jutro-pojde-w-swiat-zeszyt-cwiczen-klasa-4-14939/ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Podręcznik do historii będzie dostępny do wypożyczenia z biblioteki szkolnej na okres jednego roku szkolnego. 

Niezwrócenie podręcznika na ostatnich zajęciach szkolnych będzie skutkowało wystawieniem faktury na kwotę 150kr (cena 

nowego podręcznika). 

 

4. Katecheza – materiały przygotowane przez katechetę w oparciu o program dla klasy IV. 
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WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2016/2017 

Każdy i uczeń musi mieć: 

piórnik z wyposażeniem, klej, nożyczki, teczkę tekturową/plastikową A4 (na prace plastyczne i materiały od nauczycieli). 

Zeszyty w szeroką linię do j.polskiego, zeszyt do historii oraz zeszyt do katechezy. 

Klasa V (rocznik 2005) 

 

 

Do zakupienia w sklepie internetowym wydawnictwa WSiP http://sklep.wsip.pl 

 

Wysyłka tylko na terenie Polski. 

 

„JUTRO PÓJDĘ W ŚWIAT, KLASA 5” wydawnictwo WSiP (cena kompletu 35,90 PLN + przesyłka) 

 

1. Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Klasa 5,Hanna Dobrowolska, 

Urszula Dobrowolska 

http://sklep.wsip.pl/produkty/jutro-pojde-w-swiat-podrecznik-do-ksztalcenia-literackiego-kulturowego-i-jezykowego-klasa-5-33270/ 

 

2. Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5 - Szkoła podstawowa; Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska 
http://sklep.wsip.pl/produkty/jutro-pojde-w-swiat-zeszyt-cwiczen-do-jezyka-polskiego-klasa-5-14951/ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Podręcznik do historii będzie dostępny do wypożyczenia z biblioteki szkolnej na okres jednego roku szkolnego. 

Niezwrócenie podręcznika na ostatnich zajęciach szkolnych będzie skutkowało wystawieniem faktury na kwotę 150kr (cena 

nowego podręcznika). 

 

4. Katecheza – materiały przygotowane przez katechetę w oparciu o program dla klasy V. 
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WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2016/2017 

Każdy i uczeń musi mieć: 

piórnik z wyposażeniem, klej, nożyczki, teczkę tekturową/plastikową A4 (na prace plastyczne i materiały od nauczycieli). 

Zeszyty w szeroką linię do j.polskiego, zeszyt do geografii oraz zeszyt do katechezy. 

Klasa VI (rocznik 2004) 

   

 

Do zakupienia w sklepie internetowym wydawnictwa WSiP http://sklep.wsip.pl 

 

Wysyłka tylko na terenie Polski. 

 

„JUTRO PÓJDĘ W ŚWIAT, KLASA 6” wydawnictwo WSiP (cena kompletu 52,80 PLN + przesyłka) 

 

1. Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Klasa 6,Hanna Dobrowolska, 

Urszula Dobrowolska 

http://sklep.wsip.pl/produkty/jutro-pojde-w-swiat-podrecznik-do-ksztalcenia-literackiego-kulturowego-i-jezykowego-klasa-6-14965/ 

 

2. Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6 - Szkoła podstawowa; Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska 
http://sklep.wsip.pl/produkty/jutro-pojde-w-swiat-zeszyt-cwiczen-do-jezyka-polskiego-klasa-6-14967/ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Geografia – materiały przygotowane przez nauczyciela w oparciu o program MEN’u dla szkół polonijnych prowadzących 

uzupełniający program nauczania. W trakcie lekcji uczniowie korzystać będą ze „Szkolnego Atlasu Polski” wyd. Demart  - 

atlas jest na wyposażeniu biblioteki szkolnej. 

 

4. Katecheza – materiały przygotowane przez katechetę w oparciu o program dla klasy VI. 
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http://sklep.wsip.pl/
http://sklep.wsip.pl/produkty/jutro-pojde-w-swiat-podrecznik-do-ksztalcenia-literackiego-kulturowego-i-jezykowego-klasa-6-14965/
http://sklep.wsip.pl/produkty/jutro-pojde-w-swiat-zeszyt-cwiczen-do-jezyka-polskiego-klasa-6-14967/



