KLASA III Szkoły Polskiej
ROK SZKOLNY 2020/2021
Podręczniki
Kontynuacja serii „Uczymy się z BRATKIEM“ Podręcznik do szkoły
podstawowej. Klasa III –wydawany przez OPERON.
Autorzy: Grażyna Tamas, Małgorzata Rożyńska
We wrześniu zostanie wypożyczony dzieciom podręcznik na rok
szkolny 2019/2020. Uczniowie otrzymają też ćwiczenia do podręcznika
lub ich wydruki.
Lektury
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Teksty do przeczytania w domu
Łukasz Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek“
Anna Onichimowska „Duch starej kamienicy”
Mira Jaworczakowa „Oto jest Kasia”
Roman Pisarski „O psie, który jeździł koleją”
Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn“
Barbara Kosmowska „Dziewczynka z parku“- wybrane
Marcin Pałasz „Sposób na Elfa“
Wybrana przez ucznia książka ze zbioru bibliotecznego Szkoły Polskiej

Teksty, które będą czytane w szkole
1) Maria Terlikowska „Drzewo do samego nieba“- wybrane
2) Czesław Centkiewicz „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”
3) Barbara Tylicka „Polskie miasta w baśni i legendzie” – wybrane
4) Jan Brzechwa „Brzechwa dzieciom” – wybrane
5) Jan Twardowski „Patyki i patyczki” – wybrane
6) Wanda Chotomska „O dwunastu Miesiącach” (w: U złotego źródła. Baśnie polskie,
S. Wortman)
7) Paweł Beręsewicz „Warszawa - Spacery z Ciumkami” – wybrane
8) Hans Christian Andersen „Baśnie“ – wybrane
9) Joanna Papuzińska „Asiunia“
10)Janusz Christa „Kajko i Kokosz” - wybrane
Pierwszą lekturą, którą należy przeczytać w domu jest:
1. Łukasz Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek“
Artykuły papiernicze
1. Zeszyty w szeroką linię 3 szt.
2. Piórnik z wyposażeniem: pióro lub długopis, ołówki 2 szt., gumka, temperówka,
kredki ołówkowe, nożyczki.
3. Klej zwykły do papieru 3 szt.
4. Klej płynny do prac plastycznych, biały.
5. Ryza białego papieru do ksero.
6. Blok techniczny z kolorowymi kartkami.
7. Tuba farby akrylowej (wybrany kolor) i pędzel.
Kwestionariusz osobowy i kopia ubezpieczenia OC
Na pierwszych zajęciach w nowym roku szkolnym 2020/2021 należy przekazać
wychowawcy wypełniony kwestionariusz osobowy i kwestionariusz OC wraz z kopią
aktualnego ubezpieczenia oraz legitymację.
Kwestionariusze są dostępne na stronie Szkoły Polskiej (www.szkolapolska.ch)
w zakładce formularze.
Prosimy o zwrot książek wypożyczonych w roku szkolnym 2019/2020.

