Podręczniki dla klas piątych na rok szkolny 2018/19
Większość podręczników, to podręczniki dotacyjne, kupuje je szkoła i wypożycza uczniom. Na pierwszym zebraniu podamy kwoty, które trzeba
będzie dopłacić za podręczniki i ćwiczenia, które nie zmieściły się w dotacji. Pieniądze będą zbierali skarbnicy klasowi i rozliczali w sekretariacie.

Przedmiot

Tytuł podręcznika, ćwiczeń, atlasu

Wydawnictwo

Język polski

Seria Między nami
·
Podręcznik Między nami. Język
polski 5
·
Zeszyty ćwiczeń część 1 i część 2,
wersja A

Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe

Matematyka

Seria Matematyka z plusem
·
Podręcznik Matematyka 5 + 3
ćwiczenia (Liczby całkowite i ułamki
cz.1, Liczby całkowite i ułamki cz. 2.,
Geometria)

GWO

Język angielski

Seria NEW HOT SPOT 2
Podręcznik +ćwiczenia (wersja rozszerzona) +
zeszyt

MacMillan

Język hiszpański

Clan 7 Hola amigos! (podręcznik+ćwiczenia)
Nivel 2

Język niemiecki

Seria Wir Smart Klasa 5
(ćwiczenia+podręcznik+płyta CD)

Uwagi
5T zeszyt w miękkiej okładce A4 w linię z marginesami, ok. 60
kartkowy; może być z zeszłego roku; konieczne potrzebne klej i
nożyczki.(IS)

Nie trzeba kupować zeszytu.

zeszyt w kratkę najlepiej A4
PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA KUPUJĄ RODZICE.

LektorKlett

Może być zeszyt z ubiegłego roku lub nowy.
SZKOŁA POŚREDNICZY W KUPNIE PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ.

Historia

Podręcznik Wczoraj i dziś. Klasa 5 Podręcznik

Nowa Era

Cienkie duże zeszyty a4 w kratkę, w miękkiej oprawie,

do historii dla szkoły podstawowej
Autor: Grzegorz Wojciechowski
Geografia

Seria Planeta Nowa
·
Podręcznik (Szlajfer, Zaniewicz,
Rachwał) Seria 906/1/2018,
·
Zeszyt Ćwiczeń Planeta Nowa
·
Atlas geograficzny „Polska,
Kontynenty,Świat”

Nowa Era

Zeszyty w kratkę co najmniej 60 kartek

Biologia

Seria Puls Życia
Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

Zeszyt w kratkę gruby, przybory do rysowania (ołówek, gumka, kredki)

Plastyka, Technika
Muzyka

Nie kupujemy podręczników!

Religia

Spotkania uBOGAcające - podręcznik
bez ćwiczeń!
oraz własny egzemplarz Pisma Świętego

Jedność

Zajęcia
komputerowe

Informatyka. Podręcznik. Klasa 5

Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne

Przypominam, że na lekcje informatyki i zajęć komputerowych w
klasach 4-6 przynosimy:
- nośnik pamięci USB (pen-drive), podpisany imieniem ucznia (np. USB
Kasi)
- słuchawki do komputera (najlepiej z mikrofonem)
- cienki zeszyt w kratkę i dobrze wyposażony piórnik (m.in. w klej i
nożyczki)
Wszystko to zapakowane w jedną torebkę / worek - przechodzimy do
innego budynku, więc łatwo zgubić po drodze potrzebne rzeczy, gdy
niesiemy wszystko w dłoniach.
W sali komputerowej obowiązuje, tak jak w całej szkole, zmiana
obuwia.

