8th Grade School
Supply List
2019-2020
Advisory
2 boxes facial tissue
1 pkg. disinfectant wipes

Specials (Art, Music, STEM, Health)
1 two pocket folder
1 double barrel pencil sharpener

All Classes
12 black and blue pens
5 red pens
4 pk. multi- colored highlighters
4 pk. of dry erase markers
2 dozen pencils
1 pencil case w/zipper
1 set 7” colored pencils
1 fine line black marker
1 large pink eraser

2 glue sticks
1 4pk. Expo low odor, chisel tip dry
erase markers (blue, black, red, green)
1 set ear buds
Art
1 pkg. 8 Sharpie medium
tip permanent markers (asst. colors)
Language Arts
1 - 2 pocket folder
Math
1 2” three ring binder
1 Calculator w/square root key

Physical Education
gym shoes-(NO Keds, Skechers or Vans)
gym suit-(purchased through student fees or currently owned)
socks
non-aerosol deodorant
sweatshirt and sweatpants
Science
l three-prong folder
Social Studies
1 two-pocket folder
1 pack of 3x5 index cards
Periodically check with your student on the status of their supplies

Wykaz przyborów
szkolnych dla klasy
8.
2019-2020
Zajęcia dodatkowe- douczanie
(Advisory)
2 pudełka chusteczek higienicznych
1 opakowanie mokrych chusteczek
dezynfekujących
Wszystkie zajęcia
12 czarnych i niebieskich długopisów
5 czerwonych długopisów
Opakowanie
4 pk. markerów suchościeralnych
4 zakreślaczy w różnych kolorach
2 tuziny ołówków
1 piórnik z zamkiem
1 opakowanie 7” kredek ołówkowych
1 czarny marker cienkopiszący
1 duża różowa gumka
1 temperówka (z dwoma
pojemniczkami)
2 kleje w sztyfcie

Przedmioty specjalne (sztuka,
muzyka, STEM, zdrowie)
1 teczka (folder) z dwoma
kieszeniami
1 opakowanie 4 szt. Markery Expo o
nieintensywnym zapachu, z płaską
końcówką do tablic ścieranych na
sucho (niebieski, czarny, czerwony,
zielony)
1 zestaw słuchawek dousznych
Sztuka
1 opakowanie 8 szt. permanentnych
markerów Sharpie ze średnią
końcówką (w różnych kolorach)
Umiejętności językowe
1 - 2 kieszonkowy folder
Matematyka
1 2” segregator z trzema pierścieniami
1 kalkulator z funkcją obliczania
pierwiastka kwadratowego
1 opakowanie luźnych kartek

Nauki społeczne
1 teczka (folder) z dwoma
kieszeniami
1 paczka kart indeksowych 3x5
Wychowanie fizyczne
Buty sportowe –
(INNE n iż Keds, Skechers, Vans)
Strój na W-F (zakupiony z opłat ucznia lub własny)
Skarpety
Dezodorant inny niż w aerozolu
Bluza i spodnie dresowe
Przedmioty ścisłe
l teczka (folder) z trzema zębami

Proszę okresowo sprawdzać stan przyborów szkolnych ucznia.

Lista de Útiles de
8º grado de escuela
primaria
2019-2020
Asesoramiento
2 cajas de pañuelos faciales
1 pkg toallitas húmedas
4 pk de marcadores de varios
colores

Especiales (arte, música , STEM,
salud)
1 carpeta de dos bolsillos
2 barras de pegamento
1 par de audífonos

Todas las clases
12 lapiceros negros y azules
5 lapiceros rojos
4 pk. resaltadores multicolores
4 pk. de marcadores de borrado en
seco
2 docenas de lápices
1 caja de lápices con cierre
1 juego lápices de colores de 7"
1 marcador negro de línea fina
1 borrador rosado grande
1 sacapuntas de doble barril

Arte
1 pk. 8 Sharpie punta media
marcadores permanentes (Colores
Surtidos)
Artes del Lenguaje
1 - 2 carpeta con bolsillos
Matemática
1 carpeta de tres anillos de 2"
1 calculadora con clave de raíz
cuadrada
1 pk de hojas sueltas de papel

Ciencias
1 carpeta de tres anillos
Estudios Sociales
1 carpeta de dos bolsillos
1 paquete de tarjetas de índice 3x5
Educación Física
Zapatos de gimnasio (NO Keds, Sketchers o Vans)
Traje de gimnasio – (comprado a través de cuotas de los estudiantes o de su
propiedad en la actualidad)
Calcetines blancos
desodorante sin aerosol
una camiseta y pantalones deportivos
Revise periódicamente con su hijo/a sobre el estado de sus útiles.

