KÓŁKA KLAS 4-6
PONIEDZIAŁEK

KÓŁKO WSPINACZKOWE
poniedziałek: 14.50-17.00
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 się instruktora.
Zajęcia będą odbywać się na sztucznej ścianie
wspinaczkowej – Arena Wspinaczkowa „W górę”, która
znajduje się przy basenach na Warszawiance.
Dzieci starsze (IV – VI klasa) zapraszam w poniedziałek
lub czwartek.
Grupa poniedziałkowa będzie mieć zbiórkę o 14:50 w wyznaczonej sali, a następnie przejdzie
na Warszawiankę, od 15:00 do 17:00 będą zajęcia. Zajęcia kończą się o 17:00. Prosimy o
punktualny odbiór dzieci.
Grupa czwartkowa będzie mieć zbiórkę o 14:00 w wyznaczonej sali, a następnie przejdzie
na Warszawiankę, od 14:15 do 16:00 będą zajęcia. Zajęcia kończą się o 16:00. Prosimy o
punktualny odbiór dzieci.
UWAGA pierwsze zajęcia poprowadzę w szkole i nie będą jeszcze zajęciami wspinaczkowymi.
Zajęcia na ściance rozpoczniemy od 18.09.
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 450 zł za semestr, płatne z góry do 15 października. W razie trudności z płatnością
prosimy o kontakt przed rozpoczęciem zajęć.
Dodatkowy koszt to opłata za wejście na ściankę, karnet z ośmioma wejściami kosztuje 160 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.
Rodziców dzieci zainteresowanych wzięciem udziału w tych zajęciach zapraszamy na spotkanie
z instruktorem, Piotrem Buckim, w sali gimnastycznej naszej szkoły w dniu zebrań 5 września w
godz. 18.30-19.30.
Magdalena Lipińska i Hanna Gorska
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SŁOWOTWÓRCY
poniedziałek: 14.50-15.35; p. Patrycja Pierzynka
SłowoTwórcy, do dzieła!
Zapraszamy Uczniów klas IV-VI do wspólnej zabawy słowem! W naszym zespole będziemy
próbować swoich sił jako dziennikarze, poeci, pisarze… Przekonamy się, że każdy z nas jest
wyjątkowym autorem i potrafi tworzyć niesamowite rzeczy ze słów!
Teksty, które
w szkolnej gazetce.

napiszemy,

będziemy

prezentować

publiczności,

między

innymi

Uwaga: Przed nami pierwsze zadanie. Gazetka powinna mieć dobry tytuł! Zastanów się, jak
moglibyśmy ją nazwać. Podziel się z nami swoim pomysłem i zostań SłowoTwórcą!

HISTORYCZNE, kl. 3-6
poniedziałek:14.50-15.35; p. Krzysztof Sawicki

Kółko historyczne – dni, które zmieniły świat
1 września najczęściej rozpoczynamy rok szkolny; ale 1 września 1939 dla
milionów ludzi rozpoczęła się wojna i świat już nigdy nie był taki sam.

25 grudnia świętujemy Boże Narodzenie; ale właśnie w to odległe Boże
Narodzenie roku 800 Karol Wielki został koronowany na cesarza – i świat
już nigdy nie był taki sam.
Rzymianie zaś od pokoleń świętowali idy marcowe 15 marca; ale gdy w 44
roku przed naszą erą tego dnia został zasztyletowany Juliusz Cezar, ruszyła lawina, która
pogrzebała stary rzymski świat, który też już nigdy potem nie był taki sam.
Bywają takie dni w historii, które wszystko zmieniają. W tym roku zajmiemy się takimi dniami
i podejdziemy do nich z lupą. Na każdych zajęciach skupimy się na jednym ściśle określonym
wydarzeniu – może to być bitwa albo oblężenie, wyprawa odkrywcza albo stworzenie jakiegoś
wiekopomnego dzieła, czyjeś dojście do władzy albo czyjaś śmierć – i prześledzimy krok po kroku
jak to było.
Zapraszam dzieci z klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych.

SZACHY
poniedziałek: 14.50-15.35; p. Paweł Suwarski,

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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KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
dla klas 4-6; p. Monika Chmura, 2 grupy:
poniedziałek: 14.50-15.35 (grupa łączona z klasami 1-3) – maksymalnie w sumie 10 osób
poniedziałek: 15.35-16.15 (klasy 4-6) – maksymalnie w grupie 10 osób
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 to co nam podpowie
wyobraźnia. Będziemy też robić własne koraliki z filcu i modeliny oraz zdobić koralikami różne
akcesoria.
W miarę możliwości chciałabym nauczyć dzieci podstawowych ściegów koralikowych, krawieckich
oraz hafciarskich.

SCHOLA
poniedziałek: 14.50-15.35, pan Michał Gwardyś i pan Piotr Pawiński

Koniec z ponurymi poniedziałkami! Zacznijmy tydzień śpiewająco!
Wszystkich, którzy czują radość ze wspólnego śpiewania gorąco
zapraszamy na próby scholi.
A tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy tę radość czują zapraszamy
tym bardziej!
Śpiewamy różne utwory – zarówno te, które potem zabrzmią na
Mszy Świętej w pierwszy piątek, jak i te bardziej rozrywkowe,
śpiewane dla czystej zabawy.
Czekamy na Was w każdy poniedziałek na 8. lekcji.
Piotr Pawiński i Michał Gwardyś

DYŻURY – nie trzeba się zapisywać
polonistyczny – pani Jolanta Bidzińska; 14.50-15.35
polonistyczny – pani Izabela Sawicka; 14.50-15.35
zapraszam także uczniów, którzy po prostu chcą poodrabiać lekcje, też z innych przedmiotów

ODBIERANKI
do godziny 17.00; pani Ania Oniszk
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WTOREK
KOREKTYWA dla klas 4,
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.

SCRATCH, komputerowe
wtorek: 14.50-15.35; p. Wojciech Rzewuski

Dla zaawansowanych (klasy III – VI)

Przewiduję zajęcia jako kontynuację doczasowego kółka Scratch. Będziemy
kodowali wyścig samochodowy. Mile są widziani są nowi chętni. W przypadku
potrzeby doszkolenia pomogę uzupełnić wiedzę.
Scratch to edukacyjny język obiektowy. Został stworzony jako środek do nauczania dzieci
i młodzieży podstaw programowania.
Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier i muzyki.
Programowanie odbywa się w sposób wizualny - elementy języka mają kształt puzzli, a poprzez
przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany
określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci
przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz.

KÓŁKO PRZYGOTOWANIA BIEGOWEGO
wtorek: 14.45-15.35; klasy 4-6; p. Filip Trząski, p. Justyna Trząska
Zajęcia sportowe o dużej intensywności fizycznej. Przeznaczone dla osób chcących stale poprawić
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.
Uczestnictwo w kółku daje punkty kwalifikacyjne do Reprezentacji Szkoły na Zimowe Igrzyska
Szkół Niepublicznych w Suchym
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KOŁO MATEMATYCZNO-FIZYCZNE
wtorek: 14.50-15.35; p. Magdalena Pelc
Na zajęciach kółka matematyczno–fizycznego będziemy zajmować się ciekawostkami
z pogranicza nauk ścisłych i przyrodniczych (przede wszystkim fizyki) oraz matematyki.
Będziemy również zajmować się „czystą” matematyką i przygotowywać się do konkursów.
Serdecznie zapraszam!
Magdalena Pelc

CREATIVE WRITING
wtorek: 14.50-15.35; p. Michał Gwardyś

„W świetle latarni głębokie cienie kładły się na mokrym
chodniku. Gdzieś w oddali słychać było szum samochodów i
codzienny zgiełk miasta, ale tu za zakrętem było pusto i
nienaturalnie cicho. Zwolnił kroku, czując na sobie spojrzenie
ślepych okien. Wtem…”
…wtem zawrócił i przypomniał sobie, że musi pędzić na kółko
Creative Writing, żeby dokończyć pisać kolejne świetne
opowiadanie, pobawić się w tłumacza piosenek, zagrać w grę
słowną lub posłuchać czegoś, co napisali inni. A przy tym
wszystkim przekonać się, że potrafi zrobić to po angielsku!
Ty też zawróć, przyjdź i przekonaj się! W każdy wtorek na 8. lekcji.
Michał Gwardyś

KÓŁKO GIER
wtorek: 14.50-16.15; p. Krzysztof Sawicki; UWAGA limit 10 osób!
Chcę pograć z Wami w gry planszowe, karciane i inne. Czasem przy stoliku, czasem na podłodze.
Niektóre z nich na pewno dobrze znacie, o innych może nawet nie słyszeliście. A może będą takie,
które Wy przyniesiecie, a o których ja z kolei nigdy nie słyszałem?
Będziemy grać, ale też poznawać reguły różnych gier i ćwiczyć się w trudnej sztuce tłumaczenia
ich innym.
Grom towarzyszą nieraz emocje, grający produkują hałas, a im większy hałas, tym gorzej się gra –
stąd będzie nas musiała być ograniczona ilość.
Zapraszam!
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KÓŁKO WIEDZY O ŚWIECIE
wtorek: 14.45-16.15; p. Adam Kowalik
Serdecznie
zapraszam
wszystkich
uczniów
zainteresowanych
zarówno
geografią,
jak i wszystkim co nasza planeta ma do zaoferowania. Bardziej niż przyrody, interesować będą
nas jej mieszkańcy: ich obyczaje, języki, religie, sztuka, jedzenie i wiele innych.
Co
tydzień
poznajemy
inny
kraj
wedle
waszych
zainteresowań.
Wiedzę będziemy zdobywać z map, zdjęć, filmów i piosenek!

DYŻURY – nie trzeba się zapisywać
matematyczny – p. Katarzyna Barszcz; 14.50-15.35
języka niemieckiego – p. Ewa Podleśna-Kiefer; 14.50-15.35
języka angielskiego – p. Monika Szymańska; 14.50-15.35

ODBIERANKI
do godziny 17.00; pani Ania Oniszk
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ŚRODA

KOREKTYWA dla klas 4
środa: 14.00-15.35; 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

KÓŁKO PIŁKARSKIE
środa: 14.50-16.20; pan Piotr Pawiński, pan Marcin Kubik,
Na kółko zapraszamy dziewczęta i chłopców, którzy rozpoczęli przygodę z piłką nożną w klasach IIII i chcieliby ją kontynuować. Zapraszamy również tych, którzy do tej pory nie brali udziału w
zajęciach na kółku, ale chcieliby podnieść swoje umiejętności piłkarskie lub po prostu lubią tę grę.
Na zajęciach doskonalimy technikę i taktykę gry, ćwiczymy ogólną sprawność fizyczną, uczymy się
współpracy, a także radzenia sobie z emocjami. Od uczestników oczekujemy zaangażowania w
pracę na kółku oraz takiego sposobu zachowania się, który nie sprawia przykrości innym.
Zachęcamy do prezentowania postaw koleżeństwa, gry fair play, uprzejmości i wysokiej kultury
osobistej.
Zapraszamy w środy, od 14.50, na ósmej i dziewiątej lekcji. Pan Marcin i pan Piotr.

KÓŁKO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO ESPAÑOL
środa: 14.50-15.35; p. Dorota Babled, UWAGA – kółko ruszy od października
Zapraszam WAS na przygodę z językiem hiszpańskim.
Nawet jeśli uczysz się francuskiego lub niemieckiego, ale ciekawi Cię
język hiszpański, to przyjdź i „złap byka za rogi”!
Poznamy trochę historii i ciekawostki dotyczące wielkiego świata krajów
hiszpańskojęzycznych. Oczywiście będziemy śpiewać i poznawać
hiszpański od podszewki a dla najodważniejszych tajniki gramatyki.

KORALIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
środa: 14.50-15.35; p. Monika Chmura; maksymalnie w sumie 10 osób
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 to co nam podpowie
wyobraźnia. Będziemy też robić własne koraliki z filcu i modeliny oraz zdobić koralikami różne
akcesoria.
W miarę możliwości chciałabym nauczyć dzieci podstawowych ściegów koralikowych, krawieckich
oraz hafciarskich.
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KOREKTYWA I PROFILAKTYKA WAD POSTAWY CIAŁA W WODZIE
środa: 14.50 zbiórka w szkolnej stołówce; zapisy i opłata za cały rok; p. Justyna Dzięcioł
Zajęcia rozpoczynają się od pierwszej środy października 4.10.2017 r.
Zapisy i wpłata w sekretariacie do 22 września 500 zł.
Ilość miejsc: 10
Zakres wiekowy: klasy 2-7
Miejsce zajęć: Park Wodny Warszawianka ul. Merliniego 4
Zajęcia prowadzi: Justyna Dzięcioł 503584085
Ramy czasowe:
14.50 zbiórka w szkolnej stołówce
15.00 wyjście ze szkoły pod opieką Justyny Dzięcioł
15.15 wejście na pływalnię
15.30 – 16.00 czas trwania zajęć
16.15 punktualne odebranie dzieci z pływalni przez rodziców (prawe wejście Parku Wodnego
Warszawianka!)

BASEN DODATKOWY
środa: 15.30 zbiórka w szkolnej stołówce; zapisy i opłata za cały rok; p. Justyna Dzięcioł, p. Filip
Trząski
Zajęcia rozpoczynają się od pierwszej środy października 4.10.2017 r.
Zapisy i wpłata w sekretariacie do 22 września 500 zł.
Ilość miejsc: 30
Zakres wiekowy: klasy 2-7
Grupy: doskonalenie pływania i pływanie zaawansowane
Miejsce zajęć: Park Wodny Warszawianka ul. Merliniego 4
Zajęcia prowadzi: Justyna Dzięcioł 503584085, Filip Trząski
Ramy czasowe:
15.30 zbiórka w szkolnej stołówce
15.45 wyjście ze szkoły pod opieką p. Filipa Trząskiego
16.00 wejście na pływalnię
16.15 – 16.45 czas trwania zajęć
17.00 punktualne odebranie dzieci z pływalni przez rodziców (prawe wejście Parku Wodnego
Warszawianka!)

DYŻURY – nie trzeba się zapisywać
matematyczny – p. Magdalena Pelc; 14.00-14.45

ODBIERANKI
do godziny 17.00; pani Ania Oniszk

Strona 8 z 14

CZWARTEK
KÓŁKO ROLKARSKO/ŁYŻWIARSKIE
czwartek: 14.00-15.35; klasy 1-7; 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 przygotowania do cyklu zawodów łyżwiarskich, które rozpoczynają się już
w listopadzie. 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 (więcej
informacji w listopadzie).

SZYDEŁKOWANIA
czwartek: 14.00-15.35, pani Katarzyna Barszcz

Kółko szydełkowania „Guzik z pętelką”

Na kółku uczyć się będziemy posługiwania bardzo
prostym narzędziem jakim jest szydełko.

Zobaczycie, że narzędzie proste, ale wyczarować nim
można piękne
i pożyteczne rzeczy. Przykładem niech będą etui na telefon
wykonane przez moje bratanice (Basia kl.6. i Zosia kl.4.)

Będziemy uczyć się jak poradzić sobie ze schematami
opisującymi wzory
w czasopismach, jak czytać zawarte tam symbole,
ale i wymyślać własne wzory.
Zapraszam wszystkich, którzy lubią ładne rzeczy zrobione własnoręcznie,
chcą się nauczyć czegoś nowego lub doskonalić już posiadane umiejętności, chcą ćwiczyć
swoją cierpliwość i dokładność.
Liczba miejsc ograniczona ze względu na specyfikę zajęć (12 osób).
Przewidziana jest składka na materiały potrzebne na kółko (ok. 20 zł)
Katarzyna Barszcz
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TENISA STOŁOWEGO
czwartek: 14.00-15.35; klasy: 2-5 (ilość miejsc, ok. 12, po ok. 6 z klas 2-3 i 4-5), p. Marcin Kubik
Zapraszam do kontynuacji nauki gry w tenisa stołowego.
Będziemy dobrze się bawić pogłębiając tajniki tej pięknej gry, dbając o rozwój: techniki, taktyki,
koncentracji uwagi, sprawności ogólnej oraz ukierunkowanej.

KÓŁKO WSPINACZKOWE
czwartek:14.50-17.00, p.Magdalena Lipińska i 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 się instruktora.
Zajęcia będą odbywać się na sztucznej ścianie wspinaczkowej –
Arena Wspinaczkowa „W górę”, która znajduje się przy basenach na
Warszawiance.
Dzieci starsze (IV – VI klasa) zapraszam w poniedziałek lub
czwartek.
Grupa poniedziałkowa będzie mieć zbiórkę o 14:50 w wyznaczonej
sali, a następnie przejdzie na Warszawiankę, od 15:00 do 17:00
będą zajęcia. Zajęcia kończą się o 17:00. Prosimy o punktualny
odbiór dzieci.
Grupa czwartkowa będzie mieć zbiórkę o 14:00 w wyznaczonej sali, a następnie przejdzie
na Warszawiankę, od 14:15 do 16:00 będą zajęcia. Zajęcia kończą się o 16:00. Prosimy o
punktualny odbiór dzieci.
UWAGA pierwsze zajęcia kółka wspinaczkowego poprowadzę w szkole i nie będą jeszcze
zajęciami wspinaczkowymi. Zajęcia na ściance rozpoczniemy od 18.09.
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 450zł za semestr, płatne z góry do 15 października. W razie trudności z płatnością
prosimy o kontakt przed rozpoczęciem zajęć.
Dodatkowy koszt to opłata za wejście na ściankę, karnet z ośmioma wejściami kosztuje 160 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.
Rodziców dzieci zainteresowanych wzięciem udziału w tych zajęciach zapraszamy na spotkanie
z instruktorem, Piotrem Buckim, w sali gimnastycznej naszej szkoły w dniu zebrań 5 września w
godz. 18.30-19.30.
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DYŻURY – nie trzeba się zapisywać
przyrodniczy – p. Anna Kulinicz; 14.00-14.45

ODBIERANKI
do godziny 17.00; pani Ania Oniszk
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PIĄTEK
BALET, pani Katarzyna Madej
piątek 14.50-15.35 klasy 4-6, a po pikniku także klasy 3
Kółko prowadzi tancerka Teatru Wielkiego.
Dzieci uczą się podstawowych kroków, gracji, pracy w grupie i... posłuszeństwa wobec Mistrzyni.

FILMOWE
piątek: 14.50-15.45 (lub dłużej); p. Iza Sawicka, p. Krzysztof Sawicki
Na naszym kółku chcemy poznawać filmy – często oglądamy fragmenty, urywki,
fotosy a raz w miesiącu urządzamy sobie seans filmowy – oznacza to, że zajęcia
trwają wtedy dłużej, tyle ile film, nawet ponad 2 godziny.
Prosimy zatem: najpierw zastanówcie się czy macie ochotę i czy możecie
zostawać w szkole w piątkowe popołudnia?
Jeżeli nie, nie zapisujcie się, bo nieraz posiedzimy dłużej niż do 17.00.
A jeżeli tak, to gorąco zapraszamy!
W tym roku będziemy porównywać filmy, które łączy miejsce akcji. W jaki sposób miejsce akcji
wpływa na charakter opowieści? Film, który dzieje się w lesie to zupełnie inna bajka od filmu,
który dzieje się w szkole. Zupełnie inaczej jest, kiedy perypetie bohaterów rozgrywają się
na zamku, niż kiedy siedzą oni w wiejskiej chacie. A czy widzieliście kiedyś film, którego akcja
w całości dzieje się w pociągu? Może zobaczycie…
Tradycyjnie pracujemy według terminarza, który zostanie podany na pierwszym kółku.
Zapraszamy!
p. Iza i p. Krzysztof Sawiccy

KÓŁKO INŻYNIERSKIE
piątek: 14.45-15.35; kl.4-6; 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 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.
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SZACHY
piątek: 14.00-15.35, p. Paweł Suwarski,
Na tym kółku uczymy się zasad gry w szachy, logicznego myślenia,
planowania i przewidywania konsekwencji własnych posunięć.
Zajęcia prowadzi zawodowy sędzia szachowy!

DYŻURY – nie trzeba się zapisywać
historyczny – p. Małgorzata Zielińska; 14.50-15.35
polonistyczny – p. Patrycja Pierzynka; 14.50-15.35

ODBIERANKI
do godziny 17.00; pani Ania Oniszk
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SOBOTA

OBIEŻYŚWIAT MAZOWIECKI
koło turystyczne; jedna sobota w miesiącu

Serdecznie zapraszamy miłośników turystyki, którzy lubią chodzić i po lesie i po muzeach.
Wycieczki będą odbywać się średnio raz w miesiącu, w sobotę (wyjazdy jednodniowe).
Terminy kolejnych wycieczek (ze szczegółami) będziemy podawać sukcesywnie osoby,
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” - typu Puszcza Kampinoska, Płock…
Serdecznie zapraszamy
Magdalena Pelc & Magdalena Szwalgin
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