KÓŁKA DLA ZERÓWKI
PONIEDZIAŁEK

KOŁO CZYTELNICZE
poniedziałek: 14.00 – 14.45; p. Nina Maj
Zapraszam dzieci na spotkania z ciekawymi książkami.
Jeśli lubisz, gdy ktoś Ci czyta, jeśli chcesz poznawać fascynujące
historie i posłuchać niesamowitych opowieści, to tu to znajdziesz. A Ty w tym czasie możesz
rysować i lepić z plasteliny, co tylko przyjdzie Ci do głowy. Czekam nie tylko na pożeraczy
książek!

WTOREK

KOREKTYWA
wtorek: 14.00 – 14.45; p. Dorota Kwiecińska
Zapraszam wszystkie dzieci mające dużą potrzebę ruchu.
Bawiąc się, będziemy się uczyć, jak poprawiać swoją sprawność
fizyczną i dbać o zdrowy kręgosłup.

ŚRODA

KOŁO FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA DLA KLAS 0-1
środa: 14.00 – 14.45; p. Kasia Wiśniewska-Kowalska
Czy wiecie, które zwierzę jest największe lub najmniejsze
na świecie? A może zastanawialiście się, w jaki sposób
zwierzęta śpią? Albo kto mieszka w najgłębszym
i najciemniejszym zakątku oceanu? Czy są zwierzęta, które
świecą?
Jeśli ciekawi Was fascynujący świat zwierząt, jeśli – tak jak ja –
uwielbiacie obserwować przyrodę, zapraszam na kółko
FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA.

CZWARTEK

KOŁO SZACHOWE
czwartek: 14.00 – 14.45; p. Paweł Suwarski
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
Na tym kółku uczymy się zasad gry w szachy, logicznego myślenia, planowania
i przewidywania konsekwencji własnych posunięć.
Zajęcia prowadzi zawodowy sędzia szachowy!

PIĄTEK

KOŁO FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA DLA KLAS 0-1
piątek: 14.00 – 14.45; p. Kasia Wiśniewska-Kowalska
Czy wiecie, które zwierzę jest największe lub najmniejsze
na świecie? A może zastanawialiście się, w jaki sposób zwierzęta
śpią? Albo kto mieszka w najgłębszym i najciemniejszym zakątku
oceanu? Czy są zwierzęta, które świecą?
Jeśli ciekawi Was fascynujący świat zwierząt, jeśli – t ak jak ja –
uwielbiacie obserwować przyrodę, zapraszam na kółko
FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA.

BALET
piątek: 14.00 – 14.45; p. Katarzyna Madej
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
Kółko prowadzi tancerka Teatru Wielkiego. Dzieci uczą się
podstawowych kroków, gracji, pracy w grupie i... posłuszeństwa wobec
Mistrzyni.

KÓŁKA DLA KLAS 1-3
PONIEDZIAŁEK

BASEN KLAS DRUGICH
poniedziałek: 14.00 – 16.30; (obie klasy drugie); p. Filip Trząski, p. Justyna Dzięcioł, p.
Justyna Trząska, p. Piotr Ochman
Zajęcia obowiązkowe dla uczniów klas 2, nie trzeba się na nie zapisywać; uczniowie klas
drugich w tym dniu nie mogą brać udziału w innych kółkach.

KÓŁKO CZYTELNICZO-PLASTYCZNE
poniedziałek: 14.00 – 15.35; p. Basia Mortas
Jeżeli lubisz słuchać, gdy ktoś czyta, chcesz poznawać wspaniałych
bohaterów i ich przygody – przyjdź na kółko czytelnicze. Zapraszam
Cię na spotkanie z książką. Znajdziesz tu czas na odpoczynek
i zabawę. Chętni mogą narysować komiks, namalować plakat,
zrobić według własnego pomysłu pracę z papieru, tektury czy
plasteliny. Zaskoczę Was też niespodziankami. Zapraszam!

KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
poniedziałek: 14.00 – 14.45; (maksymalnie 8 osób) p. Monika Chmura
Opłata za semestr: 40 zł na materiały.
Kółko KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY jest skierowane do tych, którzy lubią tworzyć i są
zainteresowani rękodziełem.
Podczas zajęć będziemy uczyć się, jak zrobić sobie biżuterię, ozdoby do włosów oraz różne
drobne akcesoria z tkanin, filcu i włóczek.
W programie będzie robienie bransoletek, kolczyków, zawieszek oraz tego, co nam
podpowie wyobraźnia. Będziemy też robić własne koraliki z filcu i modeliny oraz zdobić
koralikami różne przedmioty.
W miarę możliwości chciałabym nauczyć dzieci podstawowych ściegów koralikowych,
krawieckich oraz hafciarskich.

KOŁO SZACHOWE
poniedziałek: 14.00 – 14.45; p. Paweł Suwarski
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
Na tym kółku uczymy się zasad gry w szachy, logicznego myślenia, planowania
i przewidywania konsekwencji własnych posunięć.
Zajęcia prowadzi zawodowy sędzia szachowy!

WTOREK

KÓŁKO CZYTELNICZE DLA KLAS 1-3
„Małpa w kąpieli i inne dziwne przygody zwierząt”
wtorek: 14.00 – 15.35; p. Marzanna Rymsza-Leociak
Na kółku będziemy czytali baśnie, bajki, legendy, powieści, wiersze, których bohaterami są
zwierzęta.
Postaramy się zrozumieć, jak pies wychowuje swoich właścicieli (?!), po co słoń związuje
supeł na trąbie, dlaczego czarny kot chce pić czarne mleko.
Poznamy gadające ptaki i poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego psy merdają
ogonem.
Spojrzymy na zwierzęta oczami dawnych i współczesnych twórców, także ilustratorów
książek.
Przeczytamy bajki Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza, mini
powieści Zofii Staneckiej i Małgorzaty Domagalik i co tam nam jeszcze przyjdzie do głowy…
Będziemy też rysować, wycinać, przyklejać i co tam nam jeszcze przyjdzie do głowy…
Zapraszam!

Aleksandra Kot, „Małpa w kąpieli”

KOREKTYWA DLA KLAS 1
wtorek: 14.50 – 15.35; p. Dorota Kwiecińska
Zapraszam wszystkie dzieci mające dużą potrzebę ruchu.
Bawiąc się, będziemy się uczyć, jak poprawiać swoją
sprawność fizyczną i dbać o zdrowy kręgosłup.

KOŁO OGÓLNOROZWOJOWE DLA KLAS 2-3
wtorek: 14.00 – 15.35; p. Justyna Trząska i p. Filip Trząski
Głównym celem kółka jest bardzo dobre przygotowanie (sprawnościowe i kondycyjne) dzieci
do wszystkich dyscyplin sportowych. Slalomy, bieganie, treningi z kijkami, ćwiczenia
ogólnorozwojowe i wzmacniające nogi. Przy odpowiednich warunkach śniegowych na kółku
będziemy biegać... na biegówkach (zapewniamy wypożyczenie sprzętu). Zajęcia będą
odbywały się niezależnie od pogody poza terenem szkoły, w pobliskich parkach.
Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni strój sportowy. Uczestnictwo w kółku daje punkty
kwalifikacyjne do Reprezentacji Szkoły na Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych w Suchym.

„STORY TIME”. KOŁO CZYTELNICZO-FILMOWE PO ANGIELSKU
wtorek: 14.00 – 14.45; (maksymalnie 15 osób) p. Karolina Perz
Hello! It’s Gruffalo!
Zapraszam Cię na anglistyczne kółko czytelniczofilmowe. Jeśli podobała Ci się historia Gruffalo albo
miło wspominasz podróż na serowy Księżyc, na którą
udali się Wallace i Gromit – koniecznie przyjdź
na kółko! A jeśli nie znasz żadnej z tych bajek, to
będzie świetna okazja, żeby je poznać!
Będziemy czytać różne książeczki po angielsku,
a od czasu do czasu obejrzymy również jakąś bajkę.
Kto wie, może zjemy też razem popcorn?

KOŁO WSPINACZKOWE KLAS 1-3
wtorek: 14.00 – 16.00, na Warszawiance, p. Katarzyna Wiśniewska-Kowalska
Jeśli lubisz wspinać się na drabinkach, chętnie chodzisz po drzewach i chciałbyś spróbować
wspinaczki na sztucznej ścianie, zapraszamy Cię na kółko wspinaczkowe. Nie musisz być
mistrzem olimpijskim. Ważne jest, żebyś miał zapał, wolę walki i umiał słuchać instruktora.
Zajęcia będą odbywać się na sztucznej ścianie wspinaczkowej – Arena Wspinaczkowa
„W górę”, która znajduje się przy basenach na Warszawiance.
Dzieci młodsze (I-III klasa) zapraszamy we wtorek. Zajęcia rozpoczynamy
o 14:00 zbiórką w wyznaczonej sali. Następnie przejdziemy
na Warszawiankę, od 14:15 do 16:00 będą zajęcia. Zajęcia kończą się
o 16:00. Prosimy o punktualny odbiór dzieci.
Zajęcia poprowadzi instruktor wspinaczki skalnej i wysokogórskiej Polskiego
Związku Alpinizmu – Piotr Bucki, który od lat specjalizuje się w szkoleniu
dzieci. Przez wiele lat prowadził zajęcia wspinaczkowe dla dzieci na ściance
wspinaczkowej znajdującej się w OSiR Ochota i organizował obozy
wspinaczkowe dla dzieci.

Koszt zajęć to 600 zł za semestr, płatne z góry do 15 marca. W razie trudności z płatnością
proszę o kontakt przed rozpoczęciem zajęć. Dodatkowy koszt to opłata za wejście
na ściankę, karnet z ośmioma wejściami kosztuje około 180 zł. Osoby, które zaczynają
w tym roku zajęcia, muszą mieć jeszcze 10 zł na kartę, na której zapisany jest karnet.
Grupy mogą liczyć od 8 do 10 osób. W przypadku, gdy na zajęcia zapisze się mniej niż
8 osób, nie będą się one odbywać.

KOŁO PLASTYCZNE
wtorek: 14.00 – 15.35; p. Paula Jurek
Lubisz rysować, malować, wycinać, lepić, tworzyć z niczego i z czegoś?
Chcesz się dowiedzieć czegoś o sztuce?
Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „TAK”, to zapraszam we wtorki!

ŚRODA

KOŁO CZYTELNICZE
środa: 14.00 – 15.35; p. Nina Maj
Będę Wam czytać książki najciekawsze, najbardziej
wciągające, Wasze ulubione, najnowsze propozycje
znanych i lubianych autorów, czytelnicze nowości, lektury
zaskakujące.
Jeśli lubisz, gdy ktoś Ci czyta, jeśli chcesz poznawać
fascynujące historie i posłuchać niesamowitych opowieści, to
tu to znajdziesz. A Ty w tym czasie możesz rysować i lepić
z plasteliny, co tylko przyjdzie Ci do głowy.
Będzie też czas na niespodzianki ☺

KOREKTYWA DLA KLAS 2-3
środa: 14.00 – 15.35; p. Dorota Kwiecińska
(zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach po 45 minut)
Zapraszam wszystkie dzieci mające dużą potrzebę ruchu.
Bawiąc się, będziemy się uczyć, jak poprawiać swoją sprawność
fizyczną i dbać o zdrowy kręgosłup.

GRY I ZABAWY DLA KLAS 1
środa: 14.00 – 14.45; (klasy 1T i 1M) p. Filip Trząski i p. Justyna Trząska
Celem kółka jest zachęcenie najmłodszych uczniów do uprawiana sportu i aktywnej zabawy
na świeżym powietrzu.
W tym roku naszym najmłodszym proponujemy zajęcia
w grupie rówieśników. Wesołe gry, zabawy i proste
ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu. Zajęcia będą
odbywały się poza terenem szkoły, w pobliskich parkach
lub w przypadku deszczu na sali gimnastycznej.
Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni strój sportowy.

KOŁO FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA DLA KLAS 0-1
środa: 14.00 – 14.45; p. Kasia Wiśniewska-Kowalska
Czy wiecie, które zwierzę jest największe lub najmniejsze na świecie? A może
zastanawialiście się, w jaki sposób zwierzęta śpią? Albo kto mieszka w najgłębszym i
najciemniejszym zakątku oceanu? Czy są zwierzęta, które świecą?
Jeśli ciekawi Was fascynujący świat zwierząt, jeśli – tak jak ja –
uwielbiacie obserwować przyrodę, zapraszam na kółko
FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA.

KOŁO FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA DLA KLAS 2-3
środa: 14.50 – 15.35, p. Katarzyna Wiśniewska-Kowalska
Czy wiecie, które zwierzę jest największe lub najmniejsze na świecie? A może
zastanawialiście się, w jaki sposób zwierzęta śpią? Albo kto mieszka w najgłębszym
i najciemniejszym zakątku oceanu? Czy są zwierzęta, które świecą?
Jeśli ciekawi Was fascynujący świat zwierząt, jeśli – tak jak ja – uwielbiacie obserwować
przyrodę, zapraszam na kółko FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA.

KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
środa: 14.00 – 14.45; (maksymalnie 8 osób) p. Monika Chmura
Opłata za semestr: 40 zł na materiały.
Kółko KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY jest skierowane do tych, którzy lubią tworzyć i są
zainteresowani rękodziełem.
Podczas zajęć będziemy uczyć się, jak zrobić sobie biżuterię, ozdoby do włosów oraz różne
drobne akcesoria z tkanin, filcu i włóczek.
W programie będzie robienie bransoletek, kolczyków, zawieszek oraz tego, co nam
podpowie wyobraźnia. Będziemy też robić własne koraliki z filcu i modeliny oraz zdobić
koralikami różne przedmioty.

W miarę możliwości chciałabym nauczyć dzieci podstawowych ściegów koralikowych,
krawieckich oraz hafciarskich.

KÓŁKO WSPINACZKOWE KLAS 2-3
środa: 14.00 – 16.00, na Warszawiance; p. Hanna Gorska
Jeśli lubisz wspinać się na drabinkach, chętnie chodzisz po drzewach i chciałbyś spróbować
wspinaczki na sztucznej ścianie, zapraszamy Cię na kółko wspinaczkowe. Nie musisz być
mistrzem olimpijskim. Ważne jest, żebyś miał zapał, wolę walki i umiał słuchać instruktora.
Zajęcia będą odbywać się na sztucznej ścianie wspinaczkowej Arena Wspinaczkowa
„W górę”, która znajduje się przy basenach na Warszawiance.
Dzieci młodsze (II – III klasa) zapraszamy w środę. Zajęcia rozpoczynamy
o 14:00 zbiórką w wyznaczonej sali. Następnie przejdziemy
na Warszawiankę, od 14:15 do 16:00 będą zajęcia. Zajęcia kończą się
o 16:00. Prosimy o punktualny odbiór dzieci.
Zajęcia poprowadzi instruktor wspinaczki skalnej i wysokogórskiej
Polskiego Związku Alpinizmu – Piotr Bucki, który od lat specjalizuje się
w szkoleniu dzieci. Przez wiele lat prowadził zajęcia wspinaczkowe
dla dzieci na ściance wspinaczkowej znajdującej się w OSiR Ochota
i organizował obozy wspinaczkowe dla dzieci.
Koszt zajęć to 600 zł za semestr, płatne z góry do 15 marca. W razie
trudności z płatnością proszę o kontakt przed rozpoczęciem zajęć. Dodatkowy koszt to
opłata za wejście na ściankę, karnet z ośmioma wejściami kosztuje około 180 zł. Osoby,
które zaczynają w tym roku zajęcia, muszą mieć jeszcze 10 zł na kartę, na której zapisany
jest karnet.
Grupy mogą liczyć od 8 do 10 osób. W przypadku, gdy na zajęcia zapisze się mniej niż
8 osób, nie będą się one odbywać.

CZWARTEK

KÓŁKO SZTUKA DLA KLAS 2-4
czwartek: 14.00 – 15.35; (maksymalnie 10 osób) p. Ada Rączka
Składkę na materiały ustali z dziećmi prowadzący zajęcia.
Na zajęciach ze SZTUKI poznacie różne techniki rysunkowe, malarskie
i graficzne. Będzie też trochę lepienia i rzeźbienia! Zapraszam osoby,
które lubią robić rzeczy rękoma i nie boją się eksperymentów :)

KOŁO ZRĘCZNE RĘCE
czwartek: 14.00 – 15.35; (dla chłopców i dziewczynek z klas 1-3)
p. Nina Maj i p. Basia Mortas
Zapraszamy na nasze kółko tych, którzy lubią prace ręczne i mają
zręczne ręce. Łapacz snów, wieloryb na spinaczu, własna przytulanka,
niespodzianka dla bliskiej osoby i wiele innych ciekawych rzeczy
podczas tego kółka zrobimy.

KOŁO PROGRAMOWANIE W SCRATCHU DLA KLAS 2-3
czwartek: 14.00 – 14.45; p. Katarzyna Barszcz
Znacie już kotka – duszka Scratcha?
Jeśli nie – nic nie szkodzi. Poznacie jego środowisko i
kostiumy, w jakie może się przebierać. Jeśli tak – to już wiecie,
że programowanie z nim to czysta przyjemność i zabawa.
Zapraszam we czwartki pasjonatów tworzenia. Będziemy
programować gry, animacje w środowisku przyjaznym
dzieciom – Scratch.

KÓŁKO ROLKARSKO/ŁYŻWIARSKIE
czwartek: 14.00 – 17.00; naprzemiennie: raz klasy 1-3, a w następnym tygodniu klasy 4-8
(maksymalnie 45 osób), p. Filip Trząski, p. Justyna Trząska
Uczestnictwo w kółku rolkarskim to doskonała okazja, by szybko nauczyć się jeździć nie
tylko na rolkach, ale i ułatwić sobie start na łyżwach. Zapraszamy również początkujących!
Kółko to także przygotowanie do cyklu zawodów łyżwiarskich, które rozpoczynają się już
w grudniu. Dlatego też na naszych zajęciach często wprowadzamy elementy rywalizacji.
Na zajęciach będziemy ćwiczyć zarówno technikę, jak i szybkość jazdy, nie zabraknie
również treningów hokejowych. Zajęcia odbywają się na Torze Stegny.
Transport oraz wejście na obiekt są dodatkowo płatne. Po zajęciach nie wracamy już
do szkoły: odbiór dzieci następuje z Toru Stegny ok. 16:30. Uczestnicy muszą obowiązkowo
posiadać własne rolki oraz kask i ochraniacze. Pod koniec listopada kończą się treningi
na rolkach, a w tych samych godzinach odbywać się będzie cykl międzyszkolnych zawodów
Łyżwiarskie Czwartki, na które odbędą się osobne zapisy.
Uwaga! W tym roku został wprowadzony limit 45 osób na jednych zajęciach. W przypadku
przekroczenia tej liczby zastrzegamy sobie możliwość podzielenia zapisanych na dwie
grupy, wówczas zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie.
Odjazd autokaru szkolnego o godzinie 14:00, jeździ tylko jeden autobus, nie ma
późniejszych kursów.

KOŁO SZACHOWE
czwartek: 14.50 – 15.35; p. Paweł Suwarski
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
Na tym kółku uczymy się zasad gry w szachy, logicznego myślenia, planowania
i przewidywania konsekwencji własnych posunięć.
Zajęcia prowadzi zawodowy sędzia szachowy!

PIĄTEK

KOŁO FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA DLA KLAS 0-1
piątek: 14.00 – 14.45; p. Katarzyna Wiśniewska-Kowalska
Czy wiecie, które zwierzę jest największe lub najmniejsze na świecie? A
może zastanawialiście się, w jaki sposób zwierzęta śpią? Albo kto
mieszka w najgłębszym i najciemniejszym zakątku oceanu? Czy są
zwierzęta, które świecą?
Jeśli ciekawi Was fascynujący świat zwierząt, jeśli – tak jak ja –
uwielbiacie obserwować przyrodę, zapraszam na kółko
FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA.

KOŁO ŻEGLARSKIE
piątek: 14.00 – 14.45; p. Filip Trząski
Serdecznie zapraszam młodych żeglarzy na nasze kółko. Zajmujemy się tu
wszystkim, co związane jest z morzem, żeglarstwem i transportem morskim.
Będziemy uczyć się, śpiewać szanty i grać w morskie gry. Poznamy budowę
żaglówki, rodzaje statków, alfabet Morse’a, budowle wodne, zwierzęta i rośliny.
Wszystko to w luźnej wesołej atmosferze.

KOŁO PIŁKARSKIE
piątek: 14.00 – 15.35; (maksymalnie 20 osób) p. Grzegorz Pacholczak, p. Kacper Buczek
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kółko
piłkarskie. Na naszych zajęciach doskonalimy technikę gry w piłkę
nożną, a także rozwijamy cechy motoryczne takie jak siła, szybkość,
wytrzymałość, koordynacja. Oprócz tego gwarantujemy rozwój
kompetencji społecznych: współpraca w grupach, radzenie sobie
z własnymi emocjami, kultura osobista, empatia. Jeśli Twoją pasją
jest piłka nożna, zapraszamy! Jeśli jeszcze nią nie jest, przyjdź
i zmieńmy to razem!

KOŁO SZACHOWE
piątek: 14.00 – 14.45; p. Paweł Suwarski
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
Na tym kółku uczymy się zasad gry w szachy, logicznego myślenia, planowania
i przewidywania konsekwencji własnych posunięć.
Zajęcia prowadzi zawodowy sędzia szachowy!

BALET DLA KLAS 1-3
piątek: 14.00 – 14.45; p. Katarzyna Madej
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
Kółko prowadzi tancerka Teatru Wielkiego. Dzieci uczą się podstawowych
kroków, gracji, pracy w grupie i... posłuszeństwa wobec Mistrzyni.

KOŁO HAFCIARSKIE
piątek: 14.00 – 14.45; (maksymalnie 6 osób) p. Kasia Chałupka
Tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił z igłą i nitką w ręku, zapraszam na kółko
hafciarskie. Korzystając z haftu krzyżykowego stworzymy różne wzory, „namalujemy”
wybrane motywy, podpiszemy się, przygotujemy zakładki do książek lub kartki
świąteczne.

KOŁO FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA DLA KLAS 2-3
piątek: 14.45 – 15.35; p. Kasia Wiśniewska-Kowalska
Czy wiecie, które zwierzę jest największe lub najmniejsze na świecie? A
może zastanawialiście się, w jaki sposób zwierzęta śpią? Albo kto
mieszka w najgłębszym i najciemniejszym zakątku oceanu? Czy są
zwierzęta, które świecą?
Jeśli ciekawi Was fascynujący świat zwierząt, jeśli – tak jak ja –
uwielbiacie obserwować przyrodę, zapraszam na kółko
FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA.

KOŁA I WARSZTATY DLA KLAS 4-6 I 7-8
PONIEDZIAŁEK

KOŁO HISTORYCZNE DLA KLAS 4-6
poniedziałek: 14.50 – 15.35; p. Adam Kowalik
Zapraszam wszystkich miłośników historii na kółko, w którym poznajemy dzieje ludzkości
inne niż te, o których możemy poczytać w podręczniku. W tym roku chciałbym skupić się
na dziejach państw i cywilizacji poza Europą, o których rzadko uczymy się na lekcjach.
Jednocześnie chętnie dostosowuję się do Waszych zainteresowań, które planuję poznać
na pierwszych zajęciach!

KOŁO PIŁKARSKIE DLA KLAS 4-6
poniedziałek: 14.50 – 16.15; p. Grzegorz Pacholczak, p. Kacper Buczek
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kółko piłkarskie. Na naszych
zajęciach doskonalimy technikę gry w piłkę nożną, a także rozwijamy cechy motoryczne
takie jak siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja. Oprócz tego gwarantujemy rozwój
kompetencji społecznych: współpraca w grupach, radzenie sobie z własnymi emocjami,
kultura osobista, empatia. Jeśli Twoją pasją jest piłka nożna, zapraszamy! Jeśli jeszcze nią
nie jest, przyjdź i zmieńmy to razem!

KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
poniedziałek: 14.50– 16.15; (maksymalnie 8 osób) p. Monika Chmura
Opłata za semestr: 40 zł na materiały.
Kółko KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY jest skierowane do tych, którzy lubią tworzyć i są
zainteresowani rękodziełem.
Podczas zajęć będziemy uczyć się, jak zrobić sobie biżuterię, ozdoby do włosów oraz różne
drobne akcesoria z tkanin, filcu i włóczek.
W programie będzie robienie bransoletek, kolczyków, zawieszek oraz tego, co nam
podpowie wyobraźnia. Będziemy też robić własne koraliki z filcu i modeliny oraz zdobić
koralikami różne przedmioty.
W miarę możliwości chciałabym nauczyć dzieci podstawowych ściegów koralikowych,
krawieckich oraz hafciarskich.

KOŁO SZACHOWE
poniedziałek: 14.50 – 15.35; p. Paweł Suwarski
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
Na tym kółku uczymy się zasad gry w szachy, logicznego myślenia, planowania
i przewidywania konsekwencji własnych posunięć.
Zajęcia prowadzi zawodowy sędzia szachowy!

KOŁO WSPINACZKOWE DLA KLAS 4-6
poniedziałek: 14.50 – 17.00; na Warszawiance, p. Nina Maj
Jeśli lubisz wspinać się na drabinkach, chętnie chodzisz po drzewach i chcesz spróbować
wspinaczki na sztucznej ścianie, zapraszamy Cię na kółko wspinaczkowe. Nie musisz być
mistrzem olimpijskim. Ważne jest, żebyś miał zapał, wolę walki i umiał słuchać instruktora.
Zajęcia będą odbywać się na sztucznej ścianie wspinaczkowej – Arena Wspinaczkowa
„W górę”, która znajduje się przy basenach na Warszawiance.
Zajęcia rozpoczynają się zbiórką o 14:50 w wyznaczonej sali, a następnie przechodzimy
na Warszawiankę, od 15:00 do 17:00 będą zajęcia. Zajęcia kończą się o 17:00. Prosimy
o punktualny odbiór dzieci.
Zajęcia poprowadzi instruktor wspinaczki skalnej i wysokogórskiej
Polskiego Związku Alpinizmu – Piotr Bucki, który od lat
specjalizuje się w szkoleniu dzieci. Przez wiele lat prowadził
zajęcia wspinaczkowe dla dzieci na ściance wspinaczkowej
znajdującej się w OSiR Ochota i organizował obozy
wspinaczkowe dla dzieci.
Koszt zajęć to 600 zł za semestr, płatne z góry do 15 marca.
W razie trudności z płatnością prosimy o kontakt przed
rozpoczęciem zajęć.
Dodatkowy koszt to opłata za wejście na ściankę, karnet
z ośmioma wejściami kosztuje180 zł. Osoby, które zaczynają
w tym roku zajęcia, muszą mieć jeszcze 10 zł na kartę, na której
zapisany jest karnet.
Grupy mogą liczyć od 8 do 10 osób. W przypadku, gdy na zajęcia zapisze się mniej niż
8 osób, nie będą się one odbywać.

KÓŁKO GIER DLA KLAS 7-8
poniedziałek: 14.50 – 16.15; p. Krzysztof Sawicki
Gra pierwsza miała polegać na tym, czy będzie się chciało komuś przychodzić – na początku
wyglądało to bardzo dobrze, a ostatnio dość słabo. Remis. Zobaczymy, co będzie dalej.
Gra druga miała polegać na tym, czy nie pogubimy się w zawiłościach planu
poniedziałkowego i to wyszło bardzo dobrze – niektórzy nawet przychodzili na kółko
po muzyce, co bardzo podziwiam. Punkt dla mnie.
Kolejnymi grami były różne Mexican Trainy i inne Pociągi,
Kolejka, Sabotażyści, Osadnicy z Catanu, a ostatnio nawet
brydż. Niestety nadal nie doszliśmy do Skaczących
Czapeczek. W Kolejkę przegrałem, więc tu punkty dla Was.
Zobaczymy, co się da zrobić w drugim semestrze,
zapraszam!

WTOREK

WARSZTATY TEATRALNE DLA KLAS 4-6
wtorek: 14.50 – 16.15; (minimum 8-10 osób) p. Helena Marczewska
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
DLA KOGO?
Jeżeli interesuje Cię aktorstwo, teatr, film – to kółko dla
Ciebie.
Jeśli chcesz poznać tajniki pracy i warsztatu aktora (praca
nad głosem, budowanie postaci, budowanie scenek,
improwizacja) – dołącz do nas.
Jeżeli masz bujną wyobraźnię, lubisz występować, wcielać
się w kogoś, kim nie jesteś – to zajęcia dla Ciebie.
Jeżeli lubisz dobrze się bawić i śmiać – będziesz
zadowolona/ny!
CO BĘDZIEMY ROBIĆ?
Popracujemy nad emisją głosu, dykcją, budowaniem postaci, rozwijaniem wyobraźni.
Będziemy sporo improwizować. Puszczać wodze fantazji.
Nasze spotkania będą się składały z dwóch części – warsztatowej: ćwiczeń, zabaw, jak
również zajmiemy się przygotowaniem przedstawienia. Zaprezentujemy je na koniec roku
szkolnego.
Dołącz do nas już dziś!
Nazywam się Helena Marczewska, jestem absolwentką naszej Szkoły.
Z wykształcenia jestem aktorką, teatrologiem, instruktorką teatralną.
Od lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Zapraszam!

KOŁO SIATKARSKIE DLA KLAS 4-6
wtorek: 14.50 – 16.15; p. Grzegorz Pacholczak
Serdecznie zapraszam na kółko siatkarskie. Piłka siatkowa to jedna z najpopularniejszych
dyscyplin sportowych w naszym kraju. Od wielu lat możemy poszczycić się najsilniejszymi
w Europie oraz na świecie reprezentacjami kobiet i mężczyzn. Na naszym kółku będziemy
doskonalić technikę i taktykę siatkarską, a także cechy motoryczne niezbędne do uprawiania
tej dyscypliny. Poszukamy także następców Bartosza Kurka, Wilfredo Leona czy Małgorzaty
Glinki. Zapraszam zarówno chłopców, jak i dziewczęta chcące rozpocząć przygodę z piłką
siatkową!

ŚRODA

KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
środa: 14.50 – 16.15; (maksymalnie 8 osób), p. Monika Chmura
Opłata za semestr: 40 zł na materiały.
Kółko KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY jest skierowane do tych, którzy lubią tworzyć i są
zainteresowani rękodziełem.
Podczas zajęć będziemy uczyć się, jak zrobić sobie biżuterię, ozdoby do włosów oraz różne
drobne akcesoria z tkanin, filcu i włóczek.
W programie będzie robienie bransoletek, kolczyków, zawieszek oraz tego, co nam
podpowie wyobraźnia. Będziemy też robić własne koraliki z filcu i modeliny oraz zdobić
koralikami różne przedmioty.
W miarę możliwości chciałabym nauczyć dzieci podstawowych ściegów koralikowych,
krawieckich oraz hafciarskich.

KÓŁKO PRZYGOTOWANIA BIEGOWEGO DLA KLAS 4-8
środa: 14.50 – 15.35; p. Filip Trząski i p. Justyna Trząska
Zajęcia sportowe o dużej intensywności fizycznej. Przeznaczone dla osób chcących stale
poprawiać swoje możliwości. Są idealnym przygotowaniem do zawodów w biegach
przełajowych oraz zawodów lekkoatletycznych. Realizowanie założonego planu
treningowego oraz zaangażowanie, wytrwałość i motywacja naszych zawodników przynoszą
co roku bardzo dobre efekty.
Jeśli lubisz biegać i nie boisz się zmęczenia, chcesz mieć dobrą kondycję i sylwetkę, dołącz
do RUNNIG TEAM. W tym roku wszystkie przebiegnięte dystanse i osiągnięte czasy będą
zawsze notowane! Pobijaj własne rekordy!
Motto: Dziś zrób to, czego innym się nie chce, a jutro będziesz miał to, czego inni
pragną.

KOŁO SIATKARSKIE DLA KLAS 7-8
środa: 14.50 – 16.15, p. Grzegorz Pacholczak
Serdecznie zapraszam na kółko siatkarskie. Piłka siatkowa to jedna z najpopularniejszych
dyscyplin sportowych w naszym kraju. Od wielu lat możemy poszczycić się najsilniejszymi
w Europie oraz na świecie reprezentacjami kobiet i mężczyzn. Na naszym kółku będziemy
doskonalić technikę i taktykę siatkarską, a także cechy motoryczne niezbędne do uprawiania
tej dyscypliny. Poszukamy także następców Bartosza Kurka, Wilfredo Leona czy Małgorzaty
Glinki. Zapraszam zarówno chłopców jak i dziewczęta chcące rozpocząć przygodę z piłką
siatkową.

WARSZTAT FIVE O’CLOCK DLA KLAS 8 ONLINE!
środa: 17.00 – 17.45, p. Joanna Skarbek
Zapraszam ósmoklasistów na spotkania online, podczas których będziemy się
przygotowywać do egzaminu ósmoklasisty. Będziemy ćwiczyć wszystkie typy zadań
egzaminacyjnych, uczyć się strategii ich rozwiązywania, próbować własnych sił i powtarzać
materiał, zarówno słownictwo, jak i gramatykę.
• KTO?
Każdy
ósmoklasista znajdzie link do spotkania w
terminarzu w Librusie oraz w kalendarzu
w Teamsach.
• KIEDY?
godz. 17:00

Środa

• GDZIE?
W Twoim domu – bo online (TEAMS)
• JAK DŁUGO?
45 minut
• CO PRZYGOTOWAĆ?
Zeszyt do notatek i kubek z herbatą! (można też chrupać coś słodkiego)
• PO CO?
Żeby spokojnie zdać egzamin z angielskiego
• CO Z TEGO BĘDĘ MIAŁ/A?
Każda Wasza obecność procentuje i wpływa korzystanie na wasze umiejętności
i na końcową ocenę w ósmej klasie. (W ocenach z angielskiego pojawi się informacja, ile
razy wzięliście udział w zajęciach – jest to Wasza praca dodatkowa).

KOŁO MEDIALNE DLA KLAS 4-8
środa: 14.50-15.35, (maksymalnie 10 osób) p. Karolina Perz
Co zrobić, żeby zdjęcie było ciekawe? Jak się
ustawić, żeby rozmazało się tło? Czy potrzebuję
drogiego aparatu, żeby być dobry fotografem? Jak
z jednego zdjęcia zrobić kilka różnych?
Jak zrobić film poklatkowy? Jak z kilku różnych
fragmentów zrobić jeden film? Gdzie w sieci
bezpiecznie dzielić się swoją twórczością?
Na te i inne pytania odpowiemy sobie na kole
medialnym, a przede wszystkim pobawimy się
naszą twórczością!
Zapraszam!

KOŁO MATEMATYCZNE DLA KLAS 6-8
środa: 14.45 – 15.35, p. Grzegorz Dłużewski
Zdobywanie skarbów, walki ze smokami, pojedynki na kości… Czegóż chcieć więcej?
Zapraszam na moje kółko matematyczne, które w swoim zamyśle ma skupiać się nie tyle
na przygotowaniu do konkretnego konkursu (choć prawdą jest, że zadania tam pojawiające
się będą bardziej natury olimpijskiej niż kuratoryjnej – jeśli widzieliście sztuczkę karcianą, to
wiecie, o co chodzi ☺ ), co stanowi przestrzeń dla tych wszystkich, którzy chcieliby spędzić
czas rozwiązując ciekawe zadania matematyczne.

CZWARTEK

KÓŁKO SZTUKA DLA KLAS 2-4
czwartek: 14.00– 15.35; (maksymalnie 10 osób) p. Ada Rączka
Składkę na materiały ustali z dziećmi prowadzący zajęcia.
Na zajęciach ze SZTUKI poznacie różne techniki rysunkowe,
malarskie i graficzne. Będzie też trochę lepienia i rzeźbienia!
Zapraszam osoby, które lubią robić rzeczy rękoma i nie boją się
eksperymentów ☺

KÓŁKO SZTUKA DLA KLAS 5-8
czwartek: 15.35 – 17.00; (maksymalnie 10 osób) p. Ada Rączka
Składkę na materiały ustali z dziećmi prowadzący zajęcia.
Na zajęciach ze SZTUKI poznacie różne techniki rysunkowe, malarskie i graficzne. Będzie
też trochę lepienia i rzeźbienia! Zapraszam osoby, które lubią robić rzeczy rękoma i nie boją
się eksperymentów☺

KOŁO PROGRAMOWANIE W SCRATCHU DLA KLAS 4
czwartek: 14.00 – 14.45; p. Katarzyna Barszcz
Znacie już kotka – duszka Scratcha?
Jeśli nie – nic nie szkodzi. Poznacie jego środowisko i kostiumy,
w jakie może się przebierać. Jeśli tak – to już wiecie, że
programowanie z nim to czysta przyjemność i zabawa.
Zapraszam we czwartki pasjonatów tworzenia. Będziemy
programować gry, animacje w środowisku przyjaznym dzieciom –
Scratch.

KÓŁKO ROLKARSKO/ŁYŻWIARSKIE
czwartek: 14.00 – 17.00; naprzemiennie raz klasy 1-3, a w następnym tygodniu klasy 4-8,
(maksymalnie 45 osób) p. Filip Trząski, p. Justyna Trząska
Uczestnictwo w kółku rolkarskim to doskonała okazja, by szybko nauczyć się jeździć nie
tylko na rolkach, ale i ułatwić sobie start na łyżwach. Zapraszamy również początkujących!
Kółko to także przygotowanie do cyklu zawodów łyżwiarskich, które rozpoczynają się już
w grudniu. Dlatego też na naszych zajęciach często wprowadzamy elementy rywalizacji.
Na zajęciach będziemy ćwiczyć zarówno technikę, jak i szybkość jazdy, nie zabraknie
również treningów hokejowych. Zajęcia odbywają się na Torze Stegny.
Transport oraz wejście na obiekt są dodatkowo płatne. Po zajęciach nie wracamy już
do szkoły: odbiór dzieci następuje z Toru Stegny ok. 16:30. Uczestnicy muszą obowiązkowo
posiadać własne rolki oraz kask i ochraniacze. Pod koniec listopada kończą się treningi
na rolkach, a w tych samych godzinach odbywać się będzie cykl międzyszkolnych zawodów
Łyżwiarskie Czwartki, na które odbędą się osobne zapisy.
Uwaga! W tym roku został wprowadzony limit 45 osób na jednych zajęciach. W przypadku
przekroczenia tej liczby zastrzegamy sobie możliwość podzielenia zapisanych na dwie
grupy, wówczas zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie.
Odjazd autokaru szkolnego o godzinie 14:00, jeździ tylko jeden autobus, nie ma
późniejszych kursów.

WARSZTAT HISTORII MILITARNEJ MACHIKUŁY I HURDYCJE
czwartek: 14.00 – 14.45, p. Katarzyna Maleszak
Zapraszam wszystkich uczniów klas 5, 6, 7 i 8, zainteresowanych bitwami, bronią, taktyką
oblężniczą i sztuką fortyfikacyjną!
Czym różni się flamberg od espadonu? Do czego używano helepolis? Po co wymyślono
nurkujący czołg? Jaka bomba była największa w historii?
Na warsztacie zajmować się będziemy wszystkim, co jest związane z militariami i historią
wojskowości od starożytności aż do czasów współczesnych.
Zajęcia będą trwały godzinę lekcyjną, raz w tygodniu.
Ocena z warsztatu, którą można wpisać na świadectwo w rubrykę „zajęcia dodatkowe” jest
wystawiana za obecność od początku do końca na minimum 80% zajęć i aktywność podczas
nich. Na koniec zajęć odbywa się quiz sprawdzający zdobyte wiadomości.
Serdecznie zapraszam!

WARSZTAT MATEMATYCZNY DLA KLAS 7-8
czwartek: 14.00 – 14.45, p. Barbara Mrzygłód-Labińska
Na warsztatach będziemy rozwiązywać zadania konkursowe z olimpiad matematycznych,
z konkursów Jersz, Kangur i innych.
Zapraszam zarówno osoby, które chcą przygotować się do któregoś z konkursów, jak i tych,
którzy chcą pobawić się matematyką.
W wolnych chwilach będziemy grać w brydża lub inne gry wymagające myślenia, a także
sięgać do matematyki, której nie ma w programie.
Wymagania:
• obecność
• intelektualny wkład w zajęcia
• udział w konkursie matematycznym (niekoniecznie, ale mile
widziane)
• rozwiązywanie zadań w domu (mile widziane)

WARSZTAT TEATRALNY DLA KLAS 7-8
czwartek: 14.50 – 16.15; (minimum 8-10 osób) p. Helena Marczewska
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
DLA KOGO?
Jeżeli interesuje Cię aktorstwo, teatr, film – to kółko dla Ciebie.
Jeśli chcesz poznać tajniki pracy i warsztatu aktora (praca nad
głosem, budowanie postaci, budowanie scenek, świadomość
ciała, koncentracja, improwizacja) – dołącz do nas.
Jeżeli masz bujną wyobraźnię, lubisz występować, wcielać się
w kogoś, kim nie jesteś – to zajęcia dla Ciebie.
Jeżeli lubisz dobrze się bawić i śmiać – będziesz
zadowolona/ny!
CO BĘDZIEMY ROBIĆ?
Popracujemy nad emisją głosu, dykcją, budowaniem postaci, rozwijaniem wyobraźni.
Będziemy sporo improwizować. Puszczać wodze fantazji.

Nasze spotkania będą się składały z dwóch części – warsz.atowej: ćwiczeń, zabaw, jak
również zajmiemy się przygotowaniem przedstawienia. Zaprezentujemy je na koniec roku
szkolnego.
Dołącz do nas już dziś!
Nazywam się Helena Marczewska, jestem absolwentką naszej Szkoły.
Z wykształcenia jestem aktorką, teatrologiem, instruktorką teatralną.
Od lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Zapraszam!

PIĄTEK

KOŁO FILMOWE DLA KLAS 4-6
piątek; 14.50 – 15.45 (lub dłużej), p. Iza Sawicka i p. Krzysztof Sawicki
Na kółku filmowym oglądamy filmy. Ale tylko raz na jakiś czas oglądamy film w całości
i wtedy trzeba posiedzieć dłużej – zatem gwoli ostrzeżenia: kółko filmowe odbywa się
w piątkowe popołudnia i mniej więcej raz na miesiąc trwa dłużej, może nawet dłużej niż
do 17:00.
Jeżeli to kogoś nie odstrasza, to teraz gwoli zachęty: na każdym kółku COŚ oglądamy.
Zwykle wybrane fragmenty filmów, wybrane przez nas tak, by ilustrowały interesujące nas
zagadnienia. Jeżeli jesteśmy na zdalnym, kółko odbywa się, ale w formie skróconej, bez
oglądania całych filmów.
W tym roku zajmiemy się gatunkami filmowymi, w pierwszym semestrze m.in. westernem
i kryminałem, a drugi semestr zaczniemy od filmu science-fiction.
Tradycyjnie pracujemy według terminarza, który zostanie podany na pierwszym kółku
po feriach.
Zapraszamy!

KÓŁKO INŻYNIERSKIE DLA KLAS 4-6
piątek: 14.50 – 15.35, p. Filip Trząski
Na kółku tym zajmiemy się techniką tworzącą świat wokół nas. Poznamy podstawy fizyki
i chemii oraz dowiemy się, jak wytwarza się energię elektryczną, jak zorganizowany jest
transport drogowy, morski, lotniczy; jak pozyskuje się podstawowe surowce. Czym różni się
benzyna od ropy i jak działają silniki? Poznamy ciekawe maszyny i narzędzia współcześnie
wykorzystywane.
Prezentacje, schematy, filmy, wzory, a to wszystko w miłej wesołej atmosferze.
Zapraszam zainteresowanych.

WARSZTAT FILMOWY DLA KLAS 7-8
piątek: 16.00, p. Adam Kowalik
Paryż, Rzym, Berlin, Londyn, Warszawa... Europejskie stolice znamy lepiej lub gorzej, ale
po tym semestrze warsztatu filmowego przestaną być dla Was obce. Obejrzymy 8 filmów,
akcja każdego z nich dzieje się w innym mieście. Będzie trochę o dziejach miast, ale też
przede wszystkim o historiach opowiedzianych w filmie. Spotykamy się tradycyjnie w
wybrane piątki o 16.00 (będę każdorazowo informował o kolejnych spotkaniach). Startujemy
17.09 i oglądamy klasyk: Rzymskie wakacje Billy’ego Wildera.

BALET DLA KLAS 4-6
piątek: 14.50 – 15.35; p. Katarzyna Madej
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
Kółko prowadzi tancerka Teatru Wielkiego. Dzieci uczą się podstawowych
kroków, gracji, pracy w grupie i... posłuszeństwa wobec Mistrzyni.

KOŁO HAFCIARSKIE
piątek: 14.50 – 15.35; (maksymalnie 6 osób) p. Kasia Chałupka
Tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił z igłą i nitką w ręku, zapraszam
na kółko hafciarskie. Korzystając z haftu krzyżykowego, stworzymy różne wzory,
„namalujemy” wybrane motywy, podpiszemy się, przygotujemy zakładki do książek
lub kartki świąteczne.

KOŁO SZACHOWE
piątek: 14.50 – 15.35; p. Paweł Suwarski
Kółko dodatkowo płatne zgodnie z załącznikiem.
Na tym kółku uczymy się zasad gry w szachy, logicznego myślenia, planowania i
przewidywania konsekwencji własnych posunięć.
Zajęcia prowadzi zawodowy sędzia szachowy!

SOBOTA

OBIEŻYŚWIAT MAZOWIECKI
Koło turystyczne dla klas 4-8; p. Ania Kulinicz-Walczak i p.Karolina Perz
Serdecznie zapraszamy miłośników turystyki, którzy lubią
odkrywać ciekawe miejsca, jeździć pociągiem, pływać
kajakiem. Nie boją się wędrówki po lesie, a na widok
muzeum nie uciekają w popłochu.
Wycieczki będą odbywać się średnio raz w miesiącu,
w sobotę lub w niedzielę (wyjazdy jednodniowe).
Terminy kolejnych wycieczek (ze szczegółami) będziemy
podawać sukcesywnie osobom, które zapiszą się
na kółko. (Zapisanie się na kółko nie oznacza obowiązku
udziału w każdym wyjeździe – uczestnik jeździ, kiedy
może). Wycieczki będą miały charakter „terenowy” i
„miejski”
Serdecznie zapraszamy!

KOŁO VARSAVIANISTYCZNE
p. Małgorzata Zielińska i p. Katarzyna Maleszak
W tym roku szkolnym tematem Koła
Varsavianistycznego będzie „WODA w wielkim
mieście.” Wspólnie chcemy pokazać Wam
miejsca w różny sposób z nią związane –
jeziorka, stawy, rzeczki, kanały, wodociągi,
fontanny. A także symboliczne (i nie)
przedstawienia wody na fasadach budynków,
pomnikach, obrazach. Oczywiście nie zabraknie
zwiedzania zabytków i chodzenia po muzeach
(w miarę możliwości i przy przestrzeganiu
obowiązujących obostrzeń epidemicznych). Wiele
naszych działań związanych będzie z królową
polskich rzek – Wisłą.
Spotkania raz w miesiącu w soboty będą trwały od 3 do 5 godzin. Należy mieć ubiór
dostosowany do pogody, wygodne buty, mały posiłek regeneracyjny.
Zapraszamy uczniów klas VI-VIII, którzy naprawdę lubią zwiedzać.

PRZYGOTOWANIA DO KONKURSÓW I DYŻURY

PONIEDZIAŁEK
14.50 – 15.35 KONKURS HISTORYCZNY – p. Małgorzata Zielińska
14.50 – 15.35 KONKURS BIOLOGICZNY – p. Katarzyna Maleszak

WTOREK
7.20 – 8.05 DYŻUR POLONISTYCZNY – p. Jolanta Bidzińska
15.35 – 16.15 DYŻUR POLONISTYCZNY – p. Patrycja Pierzynka
14.50 – 15.35 DYŻUR ANGLISTYCZNY – p. Karolina Perz
15.35 – 16.35 KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – p. Michał Gwardyś
15.35 – 16.15 DYŻUR JĘZYK HISZPAŃSKI – p. Dorota Babled
14.50 – 15.35 DYŻUR MATEMATYCZNY – p. Katarzyna Murzyn

ŚRODA
7.20 – 8.05 KONKURS GEOGRAFICZNY – p. Anna Kulinicz-Walczak
14.50 – 15.35 KONKURS CHEMICZNY – p. Maria Hernik
14.50 – 15.35 KRĄG BIBLIJNY – p. Małgorzata Zielińska
15.35 – 16.15 KONKURS FRANCUSKI – p. Dorota Babled
14.50 – 15.35 KONKURS FIZYKA – p. Katarzyna Murzyn

CZWARTEK
14.00 – 14.45 DYŻUR GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZY – p. Anna Kulinicz-Walczak

