
Koła zainteresowań dla klas 3-8 

Koło fizyczne dla klas 7-8 

Podczas zajęć będziemy przygotowywać się do konkursu kuratoryjnego oraz konkursu Foton. 

Będziemy wykonywać szereg różnych doświadczeń oraz rozwiązywać wiele zadań. Zajęcia 

mają na celu poszerzenia dotychczasowej wiedzy z zakresu fizyki. 

Poniedziałek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Kakietek 

Koło informatyczne dla klas 6-8 

Koło konsultacyjne dla  uczniów przygotowujących się do kolejnego startu w konkursie 

informatycznym MiniLogia. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym, na bazie 

programu Imagine (Logomocja). Koło jest kontynuacją zajęć z ubiegłego roku.  Ilość miejsc - 

do 10. 

Poniedziałek, godz. 7.40-8.25 

Prowadzący zajęcia: Tomasz Wasiak 

Koło polonistyczne dla klas 7-8 

Zajęcia koła polonistycznego przeznaczone są dla uczniów klas 7-8, którzy lubią język polski 

i chcą poszerzyć wiedzę z zakresu literatury, nauki o języku oraz kultury. Zajęcia pomogą 

uczniom przygotować się do kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka polskiego oraz 

innych konkursów. Poza tym uczestnicy koła utrwalą i poszerzą wiedzę zdobytą na lekcjach 

języka polskiego. Nie zabraknie również rozmów na temat młodzieżowych książek, po które 

nasi uczniowie sięgają z wielką przyjemnością.  

Poniedziałek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Mateusz Koniuszaniec 

Koło historyczne dla klas 3-6 

Koło ma na celu rozbudzanie twórczej postawy wobec świata i siebie, zapoznanie z historią 

powszechną i Polski, co ma przygotować uczniów do ogólnopolskiego konkursu historycznego: 

"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego“. Na tych zajęciach zdobywanie wiedzy odbywa się 

poprzez wiele zróżnicowanych form pracy, uczniów zachęca się do tworzenia, wymyślania 

rzeczy w sposób oryginalny, często nieznany, motywuje się ich do podejmowania samodzielnej 

inicjatywy. Na zajęciach koła historycznego następuje integracja wiedzy z różnych 

przedmiotów, wykorzystuje się umiejętności często już wypracowane, praca na tych zajęciach 

często wykracza poza zawartość programową innych przedmiotów humanistycznych. 

Poniedziałek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Maciej Małagocki 



Gry zespołowe dla chłopców z klas 6-8 

Podczas zajęć tego koła sportowego chłopcy będą mieli możliwość brania udziału w takich 

grach zespołowych jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, unihokej. Poznają 

również podstawy techniki oraz taktyki w poszczególnych grach. 

Poniedziałek, godz. 15.55-16.40 

Nauczyciel prowadzący: Jarosław Berdyński 

Koło dziennikarskie dla klas 4-8 

Podczas zajęć koła dziennikarskiego zajmiemy się tworzeniem szkolnej gazetki. Chętni 

uczniowie z klas 4-8 wejdą w skład kolegium dziennikarskiego, które będzie dbało o szatę 

graficzną i zawartość "STOkrotki". Wspólnie postaramy się poszerzyć dotychczasowe grono 

czytelników i stworzyć czasopismo internetowe. Chętni do współpracy będą mogli nauczyć się 

technik zbierania informacji i pisania ciekawych tekstów prasowych. 

Wtorek, godz. 7.40 – 8.25 

Nauczyciel prowadzący: Piotr Szostak 

Koło matematyczne dla klas 7-8 

Koło przeznaczone dla uczniów uzdolnionych matematycznie, ukierunkowane na 

przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych. Treści omawiane na kółku 

wykraczają poza program nauczania matematyki w klasie 7 i 8. 

Wtorek, godz. 7.40 - 8.25 (kl. 8) 

Czwartek, godz. 7.40-8.25 (kl. 7) 

Nauczyciel prowadzący: Monika Stawiska 

Koło matematyczne dla klas 5 

Koło przeznaczone dla uczniów uzdolnionych matematycznie, ukierunkowane na 

przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych. Treści omawiane na kółku 

wykraczają poza program nauczania matematyki w klasie 5. 

Piątek, godz. 7.40 - 8.25 

Nauczyciel prowadzący: Monika Stawiska 

Koło - Angielskie gry i komunikacja dla klas 5-7 

Kółko przeznaczone jest dla uczniów kl. 5, 6 i 7, którzy chętnie pograją w angielskie gry 

planszowe, karciane, logiczne, komputerowe i inne. Warunek uczestnictwa: chęć do 

rozmawiania i bawienia się po angielsku. Nie będzie ważna gramatyka, ważne będzie 

osiągnięcie celu w języku angielskim. 

Wtorek, godz. 7.40 – 8.25 

Nauczyciel prowadzący: Iwona Kwiatkowska 



Wolontariat dla klas 4-8 

Podstawą zaliczenia wolontariatu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.  

Wolontariat szkolny daje uczniom, w szczególności klas starszych, wiele szans i możliwości. 

Jest to okazja do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, 

nowych zainteresowań i umiejętności – jednym słowem – do samorozwoju. 

Wtorek, godz. 7.40-8.25 

Nauczycielki prowadzące: Monika Mizielińska i Monika Czajka 

Koło matematyczne dla klas 6 

Koło przeznaczone dla uczniów uzdolnionych matematycznie. Podczas zajęć będziemy 

rozwijać zdolności matematyczne i twórcze myślenie oraz przygotowywać się do konkursów 

matematycznych. Treści omawiane na kółku wykraczają poza program nauczania matematyki 

w klasie VI. 

Wtorek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Sylwia Korczyk 

Myślę, Potrafię, Rozumiem, - Jestem! (MPRJ) dla klas 3-4 

Jeśli Państwa dziecko: ma trudności w wyrażaniu swoich uczuć, jest nieśmiałe, trudno mu 

nawiązać bliższe relacje z rówieśnikami, działa szybciej niż myśli, nie umie powstrzymać 

swoich emocji… 

… to zapraszam na zajęcia, podczas których: 

- będziemy się uczyć wyrażać swoje emocje i odczytywać trafnie uczucia innych, 

- dowiemy się, jak poradzić sobie z problemami i sytuacjami, które wywołują lęk, 

- dowiemy się, że można poradzić sobie z agresorem w zaskakująco prosty sposób, 

- poznamy metody na opanowanie stresu, 

- odkryjemy, że każdy z nas ma jakiś talent, który warto rozwijać. 

A wreszcie – że każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny – jest ważny, mądry  

i może wyrazić swoje zdanie. Ma prawo do tego, by wyrażać siebie bez ranienia innych. 

Wtorek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Monika Czajka 

Supermatematyk dla klas 3 

Zajęcia adresowane są do uczniów klas 3 lubiących matematykę. Program koła oparty będzie 

na utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy zdobytej w czasie lekcji oraz przekazaniu uczniom  

w nowy, atrakcyjny sposób treści matematycznych spoza podstawy programowej. Zajęcia mają 

wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności  

i zainteresowania, a także przygotować do czynnego udziału w konkursach matematycznych. 



Wtorek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Izabela Kapciak 

"Coś z niczego" koło plastyczno-techniczne dla klas 3-5 – do 10 osób 

Celem naszych warsztatów jest recycling i wyrobienie w młodych uczestnikach ekologicznej 

postawy wobec świata. Będziemy wykorzystywać surowce wtórne, takie jak: plastikowe 

butelki, słoiki, tektura, opakowania szklane, gazety,  zużyte płyty CD  i wyczarowywać z nich 

nowe, użyteczne i zabawne rzeczy. Na zajęciach dzieci będą wykonywały prace plastyczne z 

wykorzystaniem materiałów odpadowych, dowiedzą się, dlaczego segregacja odpadów oraz ich 

przetwarzanie są bardzo ważne dla środowiska. Dowiedzą się też, jak bezpiecznie posługiwać 

się z klejem na gorąco, nożykiem plastycznym. 

Wtorek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Monika Mizielińska 

Koło języka hiszpańskiego dla  klas 5-8 

Będziemy się zajmować kulturą Hiszpanii i Ameryki Południowej. Poznamy: zabytki, 

geografię, znane postaci, muzykę, gastronomię, historię, itd. Będziemy wykorzystywać: gry 

planszowe i leksykalne, domina, komiksy, krzyżówki, wiersze i piosenki, Internet – filmy i 

programy hiszpańskojęzyczne. 

Wtorek, godz. 15.05-15.50  

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Paruszewska 

Koło żeglarskie dla klas 3-8 

Przeznaczone dla uczniów klas 3-8. Na zajęciach uczestnicy będą realizowali program 

szkolenia PZŻ dzieci i młodzieży JUNGAKADET. Treści mają na celu przygotowanie do 

uzyskania pierwszego stopnia żeglarskiego, jakim jest  żeglarz jachtowy. Będziemy poznawać 

budowę jachtu, teorię żeglowania, węzły oraz meteorologię. Poruszymy też tematykę 

ratownictwa i szeroko pojętą tematykę marynistyczną. A - HOJ! 

Środa, godz. 7.40 – 08.25 

Nauczyciel prowadzący: Maciej Małagocki 

Zespół fletowy dla klas 4-8 

Zespół fletowy - to nowość w ofercie dodatkowych zajęć muzycznych. Zajęcia adresowane  są 

do uczniów klas 4-8. Celem zajęć jest rozbudzenie zamiłowania do muzykowania 

indywidualnego lub zespołowego, ćwiczenie pamięci muzycznej, wspomaganie rozwoju 

koncentracji uwagi a przede wszystkim dobra zabawa i kreatywne spędzenie wolnego 

czasu.  Zapraszam do wspólnego muzykowania  zarówno uczniów, którzy chcą się nauczyć gry 

na flecie jak również tych, którzy chcą doskonalić swój warsztat muzyczny. Repertuar zespołu 



będzie dobierany w zależności od umiejętności muzycznych i technicznych uczniów. W miłej 

atmosferze nauczymy się grać znane i lubiane wśród uczniów melodie. 

Środa, godz.7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Karolina Berdyńska 

Gry zespołowe dla klas 4-8 

Zajęcia sportowe dedykowane dla klas 4-8, na których uczniowie będą mogli rozwijać swoje 

umiejętności m.in. w takich grach jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, 

unihokej (w zależności od preferencji grupy). Będziemy doskonalić podstawowe elementy gry, 

jak również poznamy zasady i strategie użyteczne w różnych dyscyplinach. 

Środa, godz.  7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Kamil Reniec 

Koło matematyczne dla klas 4 

Koło przeznaczone dla uczniów uzdolnionych matematycznie. Podczas zajęć będziemy 

rozwijać zdolności matematyczne i twórcze myślenie oraz przygotowywać się do konkursów 

matematycznych. Treści omawiane na kółku wykraczają poza program nauczania matematyki 

w klasie IV. 

Środa, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Sylwia Korczyk 

„Zuch z języka angielskiego” dla klas 3 

Kółko przeznaczone jest dla uczniów kl. 3, którzy chcą wziąć udział w konkursie „Zuch z 

języka angielskiego”. Konkurs odbędzie się w maju 2021r. Jest to ciekawy ogólnopolski 

konkurs, łączący wiedzę ogólną z językiem angielskim. Warto się do niego troszkę 

przygotować, choćby zapoznać z typami zadań. W czasie spotkań rozwiążemy testy z 

poprzednich lat, ale też poszerzymy umiejętności językowe i wiedzę ogólną. 

Środa, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Iwona Kwiatkowska 

Świat wokół nas – koło edukacyjno-dyskusyjne dla klas 3-5 

Każde spotkanie to inny temat do poznania i rozmowy. Będziemy mówili o szeroko pojętej 

kulturze (malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka), historii, religiach świata, ważnych 

postaciach, pojawią się elementy WOSu.  Tematyka zajęć będzie dostosowana do 

zainteresowań grupy. 

Środa, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Marta Szczepłek 

„Mistrzowie kodowania” dla klas 3 



Na kole będą prowadzone zajęcia z podstaw kodowania, ale także z tworzenia prezentacji 

graficznych, animacji komputerowej i elementów programowania robotów. Celem koła jest 

propagowanie nauki kodowania wśród najmłodszych uczniów, w oparciu o program Scratch, 

ScotieGo! oraz Imagine.  

Środa, godz. 14.10 – 14.55 

Nauczyciel prowadzący: Tomasz Wasiak 

Krąg biblijny – koło dla klas 3-5 

Celem działalności koła jest rozbudzenie w uczniach pragnienia poznawania Słowa Bożego, 

poszerzenie wiedzy zdobytej na katechezie szkolnej oraz nauczenie biegłego posługiwania się 

Pismem Świętym. Na spotkaniach poznamy ciekawostki związane z historią i etapami 

tworzenia się ksiąg biblijnych, wyjaśnimy zawiłe pojęcia, poznamy geografię biblijną oraz 

sposoby interpretacji tekstu biblijnego. 

Środa, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Kinga Mazerant 

Koło chemiczne dla klas 7 i 8 

Zajęcia są przeznaczone dla uzdolnionych  uczniów, zainteresowanych przedmiotem, 

ciekawych świata, pragnących doskonalić wiedzę zdobytą na lekcjach.  

Na kole uczniowie m.in. będą  kształcili umiejętność bezpiecznego posługiwania się 

odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń, 

poszerzać swoją wiedzę z zakresu chemii, rozwiązując problemowe zadania o podwyższonym 

stopniu trudności. Część zajęć będzie poświęcona przygotowaniom do konkursu Galileo oraz 

poznawaniu nowych zagadnień nieujętych w postawie programowej nauczania chemii w szkole 

podstawowej.  

Czwartek, godz. 7.40-8.25 

(I semestr - 8 klasy, II semestr – 7 klasy) 

Nauczyciel prowadzący: Maria Wartyni-Lewandowska 

„Jak odnieść sukces w szkole?”dla klas 5-6 – do 10 osób 

Koło dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, społeczne i 

komunikacyjne. Zajęcia pomogą im lepiej współpracować z innymi. Uczniowie dowiedzą się 

również, jak radzić sobie ze stresem, czy też jak się uczyć. Będą ćwiczyć przygotowywanie 

prezentacji i wstąpień publicznych. Zajęcia te mają skłonić uczniów do samorozwoju, pomogą 

w przygotowaniu do innych przedmiotów oraz przyszłych egzaminów. Będą one opierać się na 

tekstach, filmikach, quizach i grach, ale dostarczą też wiedzy i konkretnych technik działania.  

Czwartek, godz. 7.40-8.25  



Nauczyciel prowadzący: Agata Rybus - Grużdź 

„Lekturki spod chmurki” dla klasy 3a 

Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” 

wspierający rozwój czytelnictwa. Celem projektu jest: 

- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, 

- rozwijanie aktywności czytelniczej, 

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, 

- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, 

- integracja zespołu klasowego, 

- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju. 

Projekt podzielony jest na III moduły. Podczas realizacji każdego z nich, wybierzemy jedną z 

zaproponowanych lektur i wykonamy do niej zadania.  

Czwartek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Brudzińska 

„Lekturki spod chmurki” dla kl. 3b 

Jest to projekt edukacyjny, którego celem jest: 

- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, 

- rozwijanie aktywności czytelniczej, 

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, 

- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, 

- integracja zespołu klasowego, 

- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju. 

Czwartek, godz. 14.10.-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Aneta Klapczyńska 

Testołamacze dla klas 8 

Głównym celem koła jest zapoznanie uczniów z formułą egzaminu ósmoklasisty. Program 

Testołamaczy obejmie przede wszystkim wspólne rozwiązywanie próbnych testów, 

omawianie trudniejszych zadań, utrwalanie wiadomości z gramatyki i teorii literatury oraz 

powtarzanie treści lektur. 

Zajęcia wpłyną korzystnie na umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz interpretowania 

tekstów literackich i użytkowych. 

Spotkania w ramach koła przydadzą się wszystkim uczniom, którzy w bieżącym roku 

szkolnym przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Mam nadzieję, że dzięki nim poczują się 

pewniej i bezpieczniej podczas majowego egzaminu. 



Piątek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Marta Brus-Łapińska 

Koło konkursowe WOS i historia dla klas  7-8 

Koło ma na celu rozbudzanie otwartej postawy wobec świata i siebie, zapoznanie z historią 

powszechną i Polski, skierowane do uczniów klas 7-8 , które ma na celu przygotować do 

konkursów kuratoryjnych z historii i wiedzy o społeczeństwie. Treści często będą wykraczać 

poza podstawę programową szkoły podstawowej. 

Piątek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Maciej Małagocki 

Koło ekonomiczne dla klas 4-8 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 4-8. Podczas roku szkolnego poznamy podstawowe 

pojęcia ekonomiczne i prawa rynku, które uczniowie będą mogli dostrzec w życiu codziennym. 

Piątek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Kakietek 

„MRR W. Sherborne” dla klas 3-4 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to koło przeznaczone dla uczniów klas 3. 

Zajęcia te dają możliwość: 

- kształtowania umiejętności wspólnej zabawy, kształtowania orientacji w schemacie swego 

ciała oraz przestrzeni, rozładowania napięć z całego dnia pracy, poprzez zabawę i związane z 

tym pozytywne emocje, integracji w grupie, motywowania do komunikowania się. 

Metoda ta pobudza dzieci do twórczej aktywności. 

Wtorek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Aneta Klapczyńska 

Koło „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej dla kl. 3 

Edukacja przez ruch to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony do pracy z 

dziećmi na poziomie edukacji elementarnej. Wykorzystuje on naturalny spontaniczny ruch 

organizmu w procesie jego rozwoju. System ten połączył aspekt terapeutyczny z kształcącym. 

Praca nim polega na wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń, wykorzystujących naturalny ruch 

dziecka, który najczęściej przyjmuje charakter naprzemienny. Ruch wykonywany jest przy 

odpowiednio dobranej muzyce, wyznaczającej rytm i wyzwalającej naturalną potrzebę 

aktywności dziecka. Połączenie ruchu z poznawaniem nowego otoczenia, samego siebie, 

odbywa się poprzez zabawę o charakterze poznawczym. Podczas ruchu dzieci wykonują pewną 

czynność (np. rysują, malują, składają papier), która stanowi element zabawy i pozwala dziecku 

zdobywać nowe doświadczenia. 



Główne cele:  

1. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.  

2. Usprawnianie małej motoryki poprzez kreślenie wybranych znaków grafomotorycznych 

zgodnie z metodyką systemu.  

3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parze oraz w zespole.  

4. Kształtowanie odporności emocjonalnej, doświadczanie radości.  

5. Nabywanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o wykonaną kartę pracy.  

6. Zdobywanie doświadczeń matematycznych poprzez manipulowanie papierem i składanie 

papieru według zasad origami. 

Piątek, godz. 14.10.-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Aneta Klapczyńska 

 

 

 


