KÓŁKA DLA ZERÓWKI
PONIEDZIAŁEK

KOŁO FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
poniedziałek: 14.00 – 14.45; (maksymalnie 15 osób) p. Katarzyna Wiśniewska-Kowalska
Zapraszam na moje koło miłośników filmu, którzy cenią krótkie, ale mądre i wartościowe
formy.
Będziemy oglądać nagrodzone animacje krótkometrażowe, potem krótko o nich
podyskutujemy i zajmiemy się aktywnością związaną z tematyką obejrzanego filmu.

ZAJĘCIA TANECZNE DLA KLAS 0-1
poniedziałek: 15.30 – 16.15; p. Wiktoria Borkowska
Zajęcia dodatkowo płatne.
Podczas naszych zajęć tanecznych pracujemy nad: wzmocnieniem ogólnorozwojowym,
koordynacją ruchową, gibkością, poczuciem rytmu. Zajęcia obejmują różne style
taneczne tj. modern jazz, hip-hop, disco-dance, taniec nowoczesny, zumba.
Wszechstronność naszych zajęć pobudza kreatywność i tworzenie własnych układów.
Dodatkowo zajęcia wzbogacamy grami i zabawami ruchowymi, co pobudza dzieci do
działania i daje wiele radość.
Zalety naszych zajęć:
•kształtują koordynację ruchową, gibkość, poczucie rytmu
•podnoszą poziom sprawności ogólnej
•rozwijają kreatywność
•rozwijają świadomości własnego ciała i przestrzeni
•przełamują nieśmiałość i budują pewność siebie
•integrują z rówieśnikami i pomagają nawiązać nowe przyjaźnie
Zajęcia prowadzi pani Wiktoria, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie jako
instruktorka tańca. Ukończyła wiele kursów, które poszerzyły jej wiedzę i umiejętności w
najpopularniejszych stylach tanecznych. Taniec towarzyszy jej od dzieciństwa i ta pasja trwa
do dnia dzisiejszego. Pani Wiktoria kocha taniec i pracę z dziećmi. Jej miła osobowość
powoduje, że dzieci z uśmiechem uczęszczają na zajęcia.
Zapisy: : https://judo-tytan.pl/zapisy/
Kontakt: tel. 511439070, activefun.zajecia@gmail.com
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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
KÓŁKO CZYTELNICZE „BAJKOWA KRAINA”
środa: 14.00 – 14.45; p. Adrianna Kańczuga
Jeżeli lubisz gdy ktoś Ci czyta, chciałbyś poznać odległe
baśniowe krainy i ich mieszkańców, zapraszam do niezwykłego
świata bajek i baśni. Będziemy czytać ciekawe i zachwycające
historie o różnych postaciach bajkowych, a każdą przygodę
będziemy przeżywać razem z nimi.
Zapraszam!

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!

JUDO
czwartek: 15.30 -16.15 klasa 0-1 (nowy nabór); p. Zuzanna Pawlikowska
Zajęcia dodatkowo płatne.
Podczas naszych treningów będących połączeniem gier i zabaw ogólnorozwojowych z
elementami judo staramy się, aby dzieci możliwie aktywnie spędziły czas. Początkowe
treningi opierają się głównie na ćwiczeniach gimnastycznych, akrobatycznych i korygujących
wady postawy. Skupiamy się tutaj na ćwiczeniach, które wszechstronnie rozwijają i
wzmacniają całe ciało.
Wprowadzamy naukę prawidłowego i bezpiecznego upadania. Uczymy dzieci, jak podczas
upadków chronić całe ciało, a przede wszystkim głowę przed urazem. Prowadzi to do
wykształcenia odruchów, które mogą okazać się niezmiernie ważne w trudnych sytuacjach, z
którymi każdy z nas może się zetknąć w codziennym życiu. W późniejszym etapie,
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wprowadzamy pierwsze elementy judo tj. rzuty, trzymania i walki szkoleniowe, egzaminy na
wyższe pasy.
Wszystkiemu towarzyszy przyjazna atmosfera i dobra energia. Dbamy o to, aby dzieci
opuszczały naszą salę wybiegane i z uśmiechem na ustach. Jako trenerzy bierzemy aktywny
udział w zajęciach, bawiąc się z dziećmi, co napędza ich starania i zwiększa
bezpieczeństwo.
Zajęcia prowadzi trenerka Zuzanna Pawlikowska, która ma ogromne doświadczenie jako
trener. Od ponad10 lat zajmuje się prowadzeniem zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą.
Zapisy: https://judo-tytan.pl/zapisy/
Kontakt: tel. 511439070, Judo.tytan@gmail.com, http://www.judo-tytan.pl/.

PIĄTEK
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.
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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
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.

KOŁO KULINARNE
poniedziałek: grupa I 14.00 – 15.00 dzieci z klas 1 (maksymalnie 10 osób) i grupa II
15.00 – 16.00 dzieci z klas 3 (maksymalnie 10 osób); p. Nina Maj i p. Basia Mortas
Opłata za semestr: 40 zł (zbierają panie prowadzące kółko, na pierwszych zajęciach)
Czy wiesz, że gotowanie może być łatwe i przyjemne ? Czy wiesz, że kuchnia to miejsce, w
którym przygotowujemy jedzenie, ale też jemy i spędzamy miło czas przy wspólnym stole?
Jeżeli chcesz się o tym przekonać, zapraszamy Cię na nasze kółko.
Będziemy kroić, mieszać, łączyć ze sobą różne składniki. Dowiesz się
jak własnoręcznie przygotować danie ciepłe, smaczną przekąskę, czy
pyszny deser. Poznasz nowe smaki.
Zaskoczysz rodziców samodzielnie przygotowaną potrawą. Poznasz
zasady, jakich trzeba przestrzegać w kuchni.
Przynieś ze sobą fartuszek kuchenny, który zostawisz w szkole.

KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
poniedziałek: 14.00 – 14.45; (maksymalnie 8 osób) p. Monika Chmura
Opłata za semestr: 50 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!
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ZAJĘCIA TANECZNE DLA KLAS 0-1
poniedziałek: 15.30 – 16.15; p. Wiktoria Borkowska
Zajęcia dodatkowo płatne.
Podczas naszych zajęć tanecznych pracujemy nad: wzmocnieniem ogólnorozwojowym,
koordynacją ruchową, gibkością, poczuciem rytmu. Zajęcia obejmują różne style
taneczne tj. modern jazz, hip-hop, disco-dance, taniec nowoczesny, zumba.
Wszechstronność naszych zajęć pobudza kreatywność i tworzenie własnych układów.
Dodatkowo zajęcia wzbogacamy grami i zabawami ruchowymi, co pobudza dzieci do
działania i daje wiele radość.
Zalety naszych zajęć:
•kształtują koordynację ruchową, gibkość, poczucie rytmu
•podnoszą poziom sprawności ogólnej
•rozwijają kreatywność
•rozwijają świadomości własnego ciała i przestrzeni
•przełamują nieśmiałość i budują pewność siebie
•integrują z rówieśnikami i pomagają nawiązać nowe przyjaźnie
Zajęcia prowadzi pani Wiktoria, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie jako
instruktorka tańca. Ukończyła wiele kursów, które poszerzyły jej wiedzę i umiejętności w
najpopularniejszych stylach tanecznych. Taniec towarzyszy jej od dzieciństwa i ta pasja trwa
do dnia dzisiejszego. Pani Wiktoria kocha taniec i pracę z dziećmi. Jej miła osobowość
powoduje, że dzieci z uśmiechem uczęszczają na zajęcia.
Zapisy: : https://judo-tytan.pl/zapisy/
Kontakt: tel. 511439070, activefun.zajecia@gmail.com

WTOREK
GRY I ZABAWY RUCHOWE DLA KLAS 1-2
wtorek: 14.00 – 14.45; p. Filip Trząski, 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.

KÓŁKO MULTISPORT DLA KLAS 3-4
wtorek: 14.50 - 15.35; p. Filip Trząski, p. Justyna Trząska
Kółko Multisport to nowa propozycja dla wszystkich uczniów z klas 3-4 lubiących ruch i gry
zespołowe na świeżym powietrzu. Oprócz bardzo dobrego przygotowania sprawnościowego
i kondycyjnego na zajęciach nie zabranie czasu na różne gry zespołowe. Będziemy grali w
piłkę nożną, w siatkówko-łapankę, w koszykówkę. Pobawimy się w berka, proporce, świnie
na patelni i inne gry. Zajęcia będą odbywały się niezależnie od pogody poza terenem szkoły,
w pobliskich parkach.
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Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni strój sportowy. Uczestnictwo w kółku daje
punkty kwalifikacyjne do Reprezentacji Szkoły na Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych w
Suchym.

KOREKTYWA DLA KLAS 1
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.

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 przy sekretariacie. Następnie
przejdziemy na Warszawiankę, od 14:15 do 16:00 będą zajęcia. Kółko
kończy 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.
Współpracuje ze szkołą od wielu lat.
Koszt zajęć to 700 zł za semestr, płatne z góry do 15 października. Dodatkowy koszt to
opłata za wejście na ściankę, karnet z ośmioma wejściami kosztuje około 130 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.
Zasady zapisów: pierwszeństwo przy zapisach mają dzieci, które już uczestniczyły w
zajęciach, a następnie w kolejności są przyjmowani trzecioklasiści, drugoklasiści i
pierwszaki.
Taka strategia pozwala na zachowanie jak największego bezpieczeństwa i jest podyktowana
prośbą instruktora.

Strona 6 z 23

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!

BASEN DODATKOWY DLA KLAS 2-3 (kółko całoroczne)
wtorek: 15.00 – 16.30; (maksymalnie 20 osób), p. Justyna Dzięcioł i p. Dorota Kwiecińska
Zbiórka w szatni o 15.00, zajęcia w Parku Wodnym Warszawianka; zajęcia płatne, zapisy w
sekretariacie. Odbiór dzieci z Parku Wodnego Warszawianka (prawe wejście) ul. Merliniego
4 o godz. 16.30. Pierwsze zajęcia 4 października.

JUDO
wtorek: 16.20 - 17.10 klasa 1-2 (kontynuacja grupy zeszłorocznej); p. Zuzanna Pawlikowska
Zajęcia dodatkowo płatne.
Podczas naszych treningów będących połączeniem gier i zabaw ogólnorozwojowych z
elementami judo staramy się, aby dzieci możliwie aktywnie spędziły czas. Początkowe
treningi opierają się głównie na ćwiczeniach gimnastycznych, akrobatycznych i korygujących
wady postawy. Skupiamy się tutaj na ćwiczeniach, które wszechstronnie rozwijają i
wzmacniają całe ciało.
Wprowadzamy naukę prawidłowego i bezpiecznego upadania. Uczymy dzieci, jak podczas
upadków chronić całe ciało, a przede wszystkim głowę przed urazem. Prowadzi to do
wykształcenia odruchów, które mogą okazać się niezmiernie ważne w trudnych sytuacjach, z
którymi każdy z nas może się zetknąć w codziennym życiu. W późniejszym etapie,
wprowadzamy pierwsze elementy judo tj. rzuty, trzymania i walki szkoleniowe, egzaminy na
wyższe pasy.
Wszystkiemu towarzyszy przyjazna atmosfera i dobra energia. Dbamy o to, aby dzieci
opuszczały naszą salę wybiegane i z uśmiechem na ustach. Jako trenerzy bierzemy aktywny
udział w zajęciach, bawiąc się z dziećmi, co napędza ich starania i zwiększa
bezpieczeństwo.
Zajęcia prowadzi trenerka Zuzanna Pawlikowska, która ma ogromne doświadczenie jako
trener. Od ponad10 lat zajmuje się prowadzeniem zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą.
Zapisy: https://judo-tytan.pl/zapisy/
Kontakt: tel. 511439070, Judo.tytan@gmail.com, http://www.judo-tytan.pl/.
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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.

KOŁO HAFCIARSKIE
środa: 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 FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
środa: 14.00 – 14.45; (maksymalnie 15 osób) p. Katarzyna Wiśniewska-Kowalska
Zapraszam na moje koło miłośników filmu, którzy cenią krótkie, ale mądre i
wartościowe formy.
Będziemy oglądać nagrodzone animacje krótkometrażowe, potem krótko o nich
podyskutujemy i zajmiemy się aktywnością związaną z tematyką obejrzanego filmu.
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KOŁO WSPINACZKOWE KLAS 1-3
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 (I-III klasa) zapraszamy w środę. Zajęcia
rozpoczynamy o 14:00 zbiórką przy sekretariacie. Następnie
przejdziemy na Warszawiankę, od 14:15 do 16:00 będą zajęcia.
Kółko kończy 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. Współpracuje ze szkołą od wielu
lat.
Koszt zajęć to 700 zł za semestr, płatne z góry do 15 października. Dodatkowy koszt to
opłata za wejście na ściankę, karnet z ośmioma wejściami kosztuje około 130 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.
Zasady zapisów: pierwszeństwo przy zapisach mają dzieci, które już uczestniczyły w
zajęciach, a następnie w kolejności są przyjmowani trzecioklasiści, drugoklasiści i
pierwszaki.
Taka strategia pozwala na zachowanie jak największego bezpieczeństwa i jest podyktowana
prośbą instruktora.

KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
środa: 14.00 – 14.45; (maksymalnie 8 osób) p. Monika Chmura
Opłata za semestr: 50 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.
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ZAJĘCIA TANECZNE DLA KLAS 2-3
środa: 16.15 – 17.00; p. Wiktoria Borkowska
Zajęcia dodatkowo płatne.
Podczas naszych zajęć tanecznych pracujemy nad: wzmocnieniem ogólnorozwojowym,
koordynacją ruchową, gibkością, poczuciem rytmu. Zajęcia obejmują różne style
taneczne tj. modern jazz, hip-hop, disco-dance, taniec nowoczesny, zumba.
Wszechstronność naszych zajęć pobudza kreatywność i tworzenie własnych układów.
Dodatkowo zajęcia wzbogacamy grami i zabawami ruchowymi, co pobudza dzieci do
działania i daje wiele radość.
Zalety naszych zajęć:
•kształtują koordynację ruchową, gibkość, poczucie rytmu
•podnoszą poziom sprawności ogólnej
•rozwijają kreatywność
•rozwijają świadomości własnego ciała i przestrzeni
•przełamują nieśmiałość i budują pewność siebie
•integrują z rówieśnikami i pomagają nawiązać nowe przyjaźnie
Zajęcia prowadzi pani Wiktoria, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie jako
instruktorka tańca. Ukończyła wiele kursów, które poszerzyły jej wiedzę i umiejętności w
najpopularniejszych stylach tanecznych. Taniec towarzyszy jej od dzieciństwa i ta pasja trwa
do dnia dzisiejszego. Pani Wiktoria kocha taniec i pracę z dziećmi. Jej miła osobowość
powoduje, że dzieci z uśmiechem uczęszczają na zajęcia.
Zapisy: : https://judo-tytan.pl/zapisy/
Kontakt: tel. 511439070, activefun.zajecia@gmail.com

CZWARTEK
KOŁO ZRĘCZNE RĘCE
czwartek: 14.00 – 15.35; (dla chłopców i dziewczynek z klas 1-3)
p. Nina Maj i p. Basia Mortas
Opłata semestralna na materiały 10 zł (zbierają panie
prowadzące kółko, na pierwszych zajęciach).
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 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!
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KÓŁKO ROLKARSKO/ŁYŻWIARSKIE
czwartek: 14.00 - 17.00; klasy 1-8; 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
prostych ćwiczeń 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, kask i ochraniacze. Pod koniec listopada kończą się zajęcia na
rolkach, a w tych samych godzinach odbywać się będzie cykl międzyszkolnych zawodów
„Łyżwiarskie Czwartki”, na które odbędą się osobne zapisy.

KORALIKOWE ZABAWKI
czwartek: 14.00 – 14.45; maksymalnie 10 osób, p. Adrianna Kańczuga
Opłata semestralna na materiały 50 zł.
Lubisz zwierzęta i działania artystyczne ? To kółko jest stworzone dla Ciebie.

Zapraszam wszystkie osoby lubiące tworzyć śliczne rzeczy swoimi rękoma. Na zajęciach
pokażę, jak robić zabawki z koralików – będą to głównie zwierzątka. Uczniowie sami będą
mogli wybrać, jaką zabawkę zrobimy na kolejnych zajęciach.
Do zobaczenia!

JUDO
czwartek: 15.30 –16.15 klasy 0-1 (nowy nabór) i 16.20 - 17.10 klasy 1- 2 (kontynuacja grupy
zeszłorocznej); p. Zuzanna Pawlikowska
Zajęcia dodatkowo płatne.
Podczas naszych treningów będących połączeniem gier i zabaw ogólnorozwojowych z
elementami judo staramy się, aby dzieci możliwie aktywnie spędziły czas. Początkowe
treningi opierają się głównie na ćwiczeniach gimnastycznych, akrobatycznych i korygujących
wady postawy. Skupiamy się tutaj na ćwiczeniach, które wszechstronnie rozwijają i
wzmacniają całe ciało.
Wprowadzamy naukę prawidłowego i bezpiecznego upadania. Uczymy dzieci, jak podczas
upadków chronić całe ciało, a przede wszystkim głowę przed urazem. Prowadzi to do
wykształcenia odruchów, które mogą okazać się niezmiernie ważne w trudnych sytuacjach, z
którymi każdy z nas może się zetknąć w codziennym życiu. W późniejszym etapie,
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wprowadzamy pierwsze elementy judo tj. rzuty, trzymania i walki szkoleniowe, egzaminy na
wyższe pasy.
Wszystkiemu towarzyszy przyjazna atmosfera i dobra energia. Dbamy o to, aby dzieci
opuszczały naszą salę wybiegane i z uśmiechem na ustach. Jako trenerzy bierzemy aktywny
udział w zajęciach, bawiąc się z dziećmi, co napędza ich starania i zwiększa
bezpieczeństwo.
Zajęcia prowadzi trenerka Zuzanna Pawlikowska, która ma ogromne doświadczenie jako
trener. Od ponad10 lat zajmuje się prowadzeniem zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą.
Zapisy: https://judo-tytan.pl/zapisy/
Kontakt: tel. 511439070, Judo.tytan@gmail.com, http://www.judo-tytan.pl/.

PIĄTEK
KÓŁKO 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 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!

KOŁO PIŁKARSKIE
piątek: 14.00 – 16.20; (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!

BALET DLA KLAS 1-3

piątek: 14.00 –
Kółko dodatkowo płatne

14.45; p. Katarzyna Madej
zgodnie z załącznikiem.

Kółko prowadzi tancerka Teatru Wielkiego. Dzieci uczą się podstawowych kroków, gracji,
pracy w grupie i... posłuszeństwa wobec Mistrzyni.
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KÓŁKO PLASTYCZNE „W KRAINIE BARW”
piątek: 14.00 – 15.35; maksymalnie 10 osób, p. Julia Koszut
Opłata za semestr: 45 zł na materiały.
Jeśli lubisz malować, kleić i rysować,
zapraszam do naszej krainy barw!
Będziemy wykorzystywać papier, rolki i bibułę
do tworzenia pięknych kolorowych dzieł, które
będziesz mógł postawić na półce. W trakcie
naszych spotkań stworzymy kartki świąteczne,
domki dla krasnoludków i spróbujemy malować
najróżniejszymi narzędziami 😊
WAŻNE: Na zajęcia warto przygotować sobie
fartuch lub za dużą koszulkę, którą będzie
można brudzić do woli!
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KÓŁKA I WARSZTATY DLA KLAS 4-8
PONIEDZIAŁEK
KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY DLA KLAS 4-6
poniedziałek: 14.50 – 16.15; (maksymalnie 8 osób) p. Monika Chmura
Opłata za semestr: 50 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 DLA KLAS 4-6
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. 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.
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. Współpracuje ze szkołą od wielu
lat.
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Koszt zajęć to 700 zł za semestr, płatne z góry do 15 października. 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.
Zasady zapisów: pierwszeństwo przy zapisach mają dzieci, które już uczestniczyły w
zajęciach.
Taka strategia pozwala na zachowanie jak największego bezpieczeństwa i jest podyktowana
prośbą instruktora.

KOŁO PLASTYCZNE „CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT!” KLASY 4-6
poniedziałek: 14.00 – 15.35; maksymalnie 10 osób, p. Julia Koszut
Opłata za semestr: 50 zł na materiały.
Nie rozstajesz się z pędzlem i kredkami?
Lubisz oglądać dzieła malarskie?
Marzysz, żeby stworzyć tak wielki obraz jak Jan
Matejko? – Chodź! Pomalujmy razem w poniedziałki!
Na zajęciach w poniedziałek będziemy wchodzić do
świata sztuki i poznawać techniki tworzenia pięknych
prac!
Spróbujemy linorytu, będziesz mógł zrobić swój własny
stempel, czy też sprawdzić na ile sposobów można malować zwykłym…. ołówkiem!
Zapraszam Cię do pomalowania naszego świata!
WAŻNE: Na zajęcia warto przygotować sobie fartuch lub za dużą koszulkę, którą będzie
można brudzić do woli!

WTOREK
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!

KÓŁKO MULTISPORT DLA KLAS 3-4
wtorek: 14.50 - 15.35; p. Filip Trząski, p. Justyna Trząska
Kółko Multisport to nowa propozycja dla wszystkich uczniów z klas 3-4 lubiących ruch i gry
zespołowe na świeżym powietrzu. Oprócz bardzo dobrego przygotowania sprawnościowego
i kondycyjnego na zajęciach nie zabranie czasu na różne gry zespołowe. Będziemy grali w
piłkę nożną, w siatkówko-łapankę, w koszykówkę. Pobawimy się w berka, proporce, świnie
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na patelni i inne gry. 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.

KOŁO HISTORYCZNE DLA KLAS 4-6
wtorek: 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!

ŚRODA
KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY DLA KLAS 4-6
środa: 14.50 – 16.15; (maksymalnie 8 osób), p. Monika Chmura
Opłata za semestr: 50 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 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.

KOŁO HAFCIARSKIE DLA KLAS 4-6
środa: 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.
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KÓŁKO BIEGOWE KLAS 4-8
środa: 14.50 - 15.35; p. Filip Trząski, p. Justyna Trząska
Jeśli lubisz biegać lub chcesz zadbać o dobrą kondycję i sylwetkę, zapisz się na nasze
kółko.
Wszystkie przebiegnięte dystanse i osiągnięte czasy będą zawsze notowane!
Oprócz biegania, dbamy także o dobrą koordynację i siłę nóg wykonując w międzyczasie
wiele ciekawych ćwiczeń lekkoatletycznych. Zajęcia kółka biegowego będą odbywały się w
Parku Dreszera, którego główna aleja posiada wymiary bieżni lekkoatletycznej.

WARSZTAT GEOGRAFICZNY
środa: 7.20 – 8.05; w nowym budynku, a czasami on-line na platformie Teams w terminie
dogodnym dla wszystkich, p. Anna Kulinicz-Walczak

Zapraszam szczególnie uczniów klas 6,7 i 8.
Na spotkaniach będziecie rozwijać swoją wiedzę geograficzną, uczyć się
ponadprogramowych wiadomości niezbędnych podczas konkursu kuratoryjnego. Będziemy
odkrywać tajemnice państw, kontynentów, poznawać zależności między zjawiskami
przyrodniczymi i społecznymi.
Na zajęcia trzeba przynosić zeszyt i atlas geograficzny.

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?
Środa godz. 17:00
• GDZIE?
W Twoim domu – bo online (TEAMS)
• JAK DŁUGO?
45 minut
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• 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).
NIE ZAPRASZAM tych, którzy nie mają ochoty się uczyć.

BASEN DODATKOWY DLA KLAS 4-8 (kółko całoroczne)
środa: 15.30 – 17.00; (maksymalnie 20 osób), p. Justyna Dzięcioł i p. Filip Trząski
Zbiórka w szatni o 15.40, zajęcia w Parku Wodnym Warszawianka; zajęcia płatne, zapisy w
sekretariacie. Odbiór dzieci z Parku Wodnego Warszawianka (prawe wejście) ul. Merliniego
4 o godz. 17.00. Pierwsze zajęcia 4 października.

WARSZTAT ARTYSTYCZNY DLA KLAS 7-8
środa: 14.50 – 16.20; p. Julia Koszut
Opata za semestr: 50 zł na materiały.
Zapraszam na warsztat artystyczny wszystkie osoby, które chcą
szlifować swoje zdolności manualne. Na zajęciach będziemy
czerpać inspiracje z historii sztuki, poznawać techniki graficzne oraz
rysunkowe. Chciałbyś dowiedzieć się czym jest lawowanie, albo
narysować szkic piórkiem? A może stworzyć własną camera
obscura?
Zapraszam!

CZWARTEK
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.
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KOŁO KULINARNE - KUCHCIK DOSKONAŁY KLASY 4-5
czwartek: 14.00 – 15.35; maksymalnie 6-8 osób, p. Marzanna Rymsza-Leociak
Będziemy wspólnie przygotowywać proste posiłki: sałatki, kanapki,
zupy. Zajrzymy do starych książek kucharskich w poszukiwaniu
inspiracji. Poznamy właściwości przypraw i będziemy próbować
kardamonu, kurkumy, imbiru...Poczytamy o tym, co jedli nasi
przodkowie i jak ucztowali królowie. Poznamy zasady zdrowego
odżywiania i poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy jemy zdrowo.
Zapraszam.
Będzie smacznie!

KÓŁKO ROLKARSKO/ŁYŻWIARSKIE KLASY 1-8
czwartek: 14.00 - 17.00; 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
prostych ćwiczeń 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, kask i ochraniacze. Pod koniec listopada kończą się zajęcia na
rolkach, a w tych samych godzinach odbywać się będzie cykl międzyszkolnych zawodów
„Łyżwiarskie Czwartki”, na które odbędą się osobne zapisy.

KOŁO MATEMATYCZNE MATHOLMES DLA KLAS 5-6
czwartek: 14.00 – 14.45; p. Grzegorz Dłużewski
Jak mając naczynia 5- i 9-litrowe odmierzyć 2 litry? Czy mając wpisane dowolne trzy liczby
można rozwiązać dowolny kwadrat magiczny? Jak skutecznie radzić sobie z kryptarytmami?
Na te i inne pytania odpowiemy sobie na kółku MatHolmes, którego tematyka będzie krążyć
wokół zadań z tegoż konkursu.

KORALIKOWE ZABAWKI
czwartek: 14.45 – 15.35; maksymalnie 10 osób, p. Adrianna Kańczuga
Opłata semestralna na materiały 50 zł.
Lubisz zwierzęta i działania artystyczne ? To kółko jest stworzone dla Ciebie.
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Zapraszam wszystkie osoby lubiące tworzyć śliczne rzeczy swoimi rękoma. Na zajęciach
pokażę, jak robić zabawki z koralików – będą to głównie zwierzątka. Uczniowie sami będą
mogli wybrać, jaką zabawkę zrobimy na kolejnych zajęciach.
Do zobaczenia!

PIĄTEK
KÓŁKO FILMOWE KLASY 4-6
piątek: 14.50 – 15.45 (lub dłużej), p. Iza Sawicka, p. Krzysztof Sawicki
Najważniejsza rzecz 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.
W tym roku będziemy poznawać słynnych aktorów i aktorki z różnych krajów i różnych
czasów. Niektórych już pewnie znacie, ale trafią się i tacy, o których nawet nie słyszeliście.
Zresztą nawet tak znany aktor jak ten poniżej na zdjęciu (rozpoznajecie?...) potrafi zmienić
się nie do poznania.
Pracujemy według terminarza, który zostanie podany na pierwszym kółku.

KÓŁKO INŻYNIERSKIE KLASY 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 i wesołej atmosferze.
Zapraszam zainteresowanych.
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KOŁO SZACHOWE KLASY 4-6
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!

KÓŁKO PODRÓŻNICZE „PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”
piątek: 14.50 – 15.35; p. Michał Markowski we współpracy z p. Katarzyną Maleszak
Serdecznie zapraszamy uczniów klas 5-8.

Wyrusz z nami w podróż dokoła świata!
Jeśli chcesz dowiedzieć się, w których państwach płaci się dolarami; gdzie jeździ się lewą
stroną jezdni; w których krajach znajdują się tory Formuły 1; które państwa są najmłodsze;
gdzie znajdują się największe, najwyższe i najdziwniejsze budynki; w którym kraju jada się
pierogi oraz wiele innych oryginalnych tematów – koniecznie przyjdź!

WARSZTAT FILMOWY DLA KLAS 7-8
wybrane piątki: 16.00, p. Adam Kowalik
W tym semestrze zapoznamy się z klasykami amerykańskiego kina, ale pójdziemy tropem
największych gwiazd aktorstwa. Obejrzymy 8 filmów z 8 największymi gwiazdami
wszechczasów wg. American Film Institute (4 aktorkami i 4 aktorami). Porozmawiamy też o
ich karierach, metodzie aktorskiej i jak zawsze, o fabułach oglądanych dzieł.
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SOBOTA
KOŁO TURYSTYCZNE
OBIEŻYŚWIAT MAZOWIECKI

Zapraszamy uczniów klas 4-8 na sobotnie (a czasem niedzielne) wycieczki po bliższych i
dalszych okolicach Warszawy. Jeździmy głównie pociągami, lubimy włóczyć się po lesie,
tropić łosie na bagnach. Czasem wycieczki mają charakter bardziej miejski i wtedy
zwiedzamy muzea, gramy w gry miejskie i poznajemy historię ludzi związanych z danym
miastem.
Zapisanie się na Koło turystyczne nie wiąże się z obowiązkiem udziału w każdej wycieczce.
Osoby zapisane będą otrzymywały szczegółowe informacje o planowanych wyjściach i będą
mogły zdecydować, czy chcą brać udział w wyjeździe. Wycieczki odbywają się raz w
miesiącu.
W tym roku planujemy odwiedzić Pomiechówek i Dolinę Wkry (już 17 września), pojechać do
Radomia i Płocka, wędrować po Puszczy Kampinoskiej, pływać kajakiem.

p. Anna Kulinicz-Walczak i p. Karolina Perz
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W tym roku szkolnym tematem Koła Varsavianistycznego będą
POSĄGI I POMNIKI WARSZAWSKIE
Wspólnie chcemy pokazać Wam jak najwięcej ciekawych postaci,
opowiedzieć zawiłe historie powstawania pomników, poszukać co najmniej
15 pomników upamiętniających kobiety, zastanowić się dlaczego jedne
pomniki mają bardzo wysokie kolumny, a drugie dosyć niskie cokoły,
spotkać się z ciekawymi ludźmi, którzy pokażą nam jak się tworzy
lub restauruje pomniki. Zwiedzimy różne dzielnice Warszawy i muzea,
w których są eksponaty związane z pomnikami.
Spotkania w soboty będą trwały około 4 godzin. Zaczynają się o godz. 10.00 . Należy
mieć ubiór dostosowany do pogody, wygodne buty, przekąskę.
Terminy spotkań w I semestrze:
17 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia, 21 stycznia

Serdecznie zapraszamy uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych

Małgorzata Zielińska i Katarzyna Maleszak
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