
Lista podręczników dla klasy „0”  S.P. nr 3 w Redzie na rok szkolny 2016/2017: 

Pakiet „Kolorowy start” (elementarz, cztery zeszyty ćwiczeń, teczka z pracami plastycznymi) 

z językiem angielskim.  

Religia: 

„Kocham dobrego Boga”, wyd. Jedność  

Lista podręczników dla klasy I - S. P. nr 3 w Redzie na rok szkolny 2016/2017: 

Nauczanie zintegrowane oraz język angielski: Uczniowie otrzymają podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe z dotacji celowej- będą je wypożyczać we wrześniu w bibliotece szkolnej. 

 

Religia:  

„Żyjemy w Bożym świecie”, wydawnictwo Jedność  

 

 

Lista podręczników dla klasy II – S. P. nr 3 w Redzie na rok szkolny 2016/2017:  

 

Nauczanie zintegrowane oraz język angielski: Uczniowie otrzymają podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe z dotacji celowej- będą je wypożyczać we wrześniu w bibliotece szkolnej. 

 

Religia:  

 „Idziemy do Jezusa”, wydawnictwo Jedność  

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista podręczników dla klasy III -S. P. nr 3 w Redzie na rok szkolny 2016/2017:  

Nauczanie zintegrowane oraz język angielski: Uczniowie otrzymają podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe z dotacji celowej- będą je wypożyczać we wrześniu w bibliotece szkolnej. 

Religia:  

„Jezus jest z nami” podręcznik + ćwiczenia, wydawnictwo Jedność (klasa III a i III c) 

„Jezusowa wspólnota serc”, wydawnictwo WAM (klasa III b i III d) 

Lista podręczników dla klas IV -S. P. nr 3 w Redzie na rok szkolny 2016/2017: 

 Uczniowie otrzymają podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej- będą je 

wypożyczać we wrześniu w bibliotece szkolnej. 

 

 

Religia: 

„Miejsce pełne BOGActw”, wydawnictwo Jedność, podręcznik + ćwiczenia  

 

 

 

Lista podręczników dla klas V –S. P. nr 3 w Redzie na rok szkolny 2016/2017: 

Uczniowie otrzymają podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej- będą je 

wypożyczać we wrześniu w bibliotece szkolnej. 

 

Religia:  

„Spotkanie uBOGAcające”, wydawnictwo „Jedność”, podręcznik + ćwiczenia  

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista podręczników dla klas VI- S. P. nr 3 w Redzie na rok szkolny 2016/2017: 

Język polski:  

 „Czarowanie słowem” podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej,  

klasa 6, A. Kania, K. Kwak, J. Majchrzak- Broda, wydawnictwo WSiP,  

książka + ćwiczenia 

 

Język angielski:  

 „ Discover English 3”-  podręcznik i ćwiczenia, wydawnictwo Pearson  

Historia:  

 „Historia i społeczeństwo” –Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, Gdańskie 

Wydawnictwo Oświatowe, cykl wehikuł czasu, podręcznik + ćwiczenia  

 Atlas historyczny do użytku domowego  

Matematyka:  

 „Matematyka wokół nas”, wydawnictwo WSiP, podręcznik + ćwiczenia, nowa 

podstawa programowa 

Przyroda:  

 „Przyroda z klasą- 6, E. Frąckowiak, J. Beniowska, E.Gęca, P. Jeruszka, 

wydawnictwo KLETT, podręcznik i ćwiczenia  

 Atlas „Przyroda z klasą”, wydawnictwo KLETT  (atlas z klasy IV)  

Religia:  

 „Tajemnice BOGAtego życia” –wydawnictwo „Jedność”, podręcznik + ćwiczenia  

Plastyka:  

  „Plastyka- 6”, Krzysztof Stopczyk, wydawnictwo WSiP 

Informatyka:  

 Kontynuacja z klasy IV i V - Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej kl. IV- 

VI, Grażyna Koba, wydawnictwo Migra   

Zajęcia techniczne: 

 Kontynuacja z klasy IV i V - Zajęcia techniczne „Jak to działa”, podręcznik z 

ćwiczeniami, Lech Łabecki, Marta Łabecka , wydawnictwo Nowa Era  

Muzyka: 

 Kontynuacja z klasy IV i V- „Odkrywamy na nowo” klasy IV- VI podręcznik, 

wydawnictwo Operon   

 

 


