
Koła zainteresowań dla klas 3-8 

 

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

Koło dla uczniów klas 5-6 (zapraszam przede wszystkim nowe osoby, gdyż program jest 

zbliżony do zeszłorocznego). 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 wystąpień 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. Grupa do 10 osób. 

Poniedziałek, godz. 7.40-8.25  

Nauczyciel prowadzący: Agata Rybus - Grużdź 

 

Koło wokalne dla klas 3-8 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów naszej szkoły pragnących rozwijać swoje zamiłowania 

do śpiewu i wspólnego muzykowania. Na zajęciach z uczniami pracuję nad poprawną dykcją 

i emisją głosu w oparciu o różnorodne ćwiczenia. Uczniowie kształtują głos oraz prawidłowe 

posługiwanie się nim, rozwijają swoje zainteresowania muzyczne, są wdrażani do aktywności 

artystycznej. Wspólnie pracujemy nad wyrównaniem barwy głosowej zespołu, a repertuar 

wokalny jest bardzo zróżnicowany. Śpiewamy piosenki w języku polskim jak i angielskim, 

począwszy od pieśni patriotycznych, okolicznościowych, poprzez kolędy do znanych i 

lubianych przez uczniów piosenek znajdujących się na listach przebojów. Zespół wokalny - to 

szkolny chórek. Stanowi on nieodłączny i bardzo ważny element oprawy artystycznej podczas 

uroczystości odbywających się w naszej społeczności. Zatem zapraszam wszystkich chętnych 

do wspólnego śpiewania!! 

Poniedziałek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Karolina Berdyńska 

 

Koło sportowe - gry zespołowe - dla klas 5-6 

Koło skierowane jest do uczennic i uczniów klas 5-6. Podczas zajęć poznamy przepisy gry oraz 

będziemy doskonalić elementy techniczno- taktyczne tradycyjnych gier zespołowych. Ponadto 

poznamy gry zespołowe i zabawy ruchowe  popularne w innych krajach i na innych 

kontynentach. 



Poniedziałek, godz. 15.05-15.50 

Nauczyciel prowadzący: Jarosław Berdyński 

 

„Coś z niczego” - koło plastyczno-techniczne dla klas 3-5 (do 10 osób) 

Celem naszych warsztatów jest recykling 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. 

Poniedziałek, godz. 15.55-16.40 

Nauczyciel prowadzący: Monika Mizielińska 

 

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 

 

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 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 

 

„Uważność na dzień dobry” - koło dla klas 3 

Zabawy dla dzieci z elementami Mindfulness na dobry początek dnia, wspierające ich uwagę, 

samoobserwację, życzliwość do siebie i do innych oraz poprawiające samopoczucie. 

Wtorek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Demiańczuk 

 

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. 

Wtorek, godz. 13.15-14.00 

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Kakietek 

 

Koło informatyczne dla klas 4-5 (do 10 osób) 

Koło informatyczne jest skierowane do dzieci, które dopiero zaczynają zabawę z 

programowaniem. Treść zajęć zainteresuje początkujących i będzie dobrą bazą do dalszej 

nauki i rozwoju w programowaniu. 

Wtorek, godz. 13.15-14.00 

Nauczyciel prowadzący: Tomasz Wasiak 

 

Koło teatralne dla klas 4-5  

Zajęcia aktorskie dla klas 4-5, w trakcie, których ćwiczymy elementarne zadania aktorskie, 

dykcję, koncentrację, mimikę, pamięć. W trakcie zajęć pojawią się zadania i zabawy 

wspierające kreację i naturalną ekspresję dzieci. 

Wtorek, godz. 13.15-14.00 

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Demiańczuk 

 

Zabawy kreatywne PUS - koło dla klas 3 



Koło Zabawy kreatywne PUS to zajęcia, których celem jest wspieranie nauki poprzez zabawę. 

Podczas zajęć dzieci pracują indywidualnie lub w grupach. Z pomocą starannie dobranych   

materiałów   dydaktycznych   i   zabawek   logicznych   o   wysokim   poziomie edukacyjnym,   

uczestnicy   rozwijają   kreatywność,   koncentrację,   spostrzegawczość   i umiejętność 

logicznego myślenia, co pozwala im coraz lepiej poznawać i rozumieć otaczający je świat. 

Wtorek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Kinga Zychowicz 

 

„Mistrzowie kodowania” dla klas 3 (do 10 osób) 

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.  

Wtorek, godz. 14.10 – 14.55 

Nauczyciel prowadzący: Tomasz Wasiak 

 

Metoda Ruchu Rozwijającego dla klas 3 

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

Zajęcia te dają możliwość: 

- kształtowania umiejętności wspólnej zabawy, kształtowania orientacji w schemacie swojego 

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 języka hiszpańskiego dla klas 5-6 

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 

 



„Akademia Wesołego Pędzelka” dla klas 3 (do 15 osób)  

Podstawową ideą stworzonego przeze mnie programu jest zabawowy charakter zajęć. 

Ekspresja plastyczna dziecka jest spontaniczna i wynika bezpośrednio z jego przeżyć, 

spostrzeżeń wyzwalając wyobraźnię i fantazję. Zabawowa forma pracy zachęca uczniów do 

udziału w zajęciach, równocześnie daje dużo radości  i satysfakcji. Założeniem programu jest 

rozbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz konstruktywne 

spędzanie czasu wolnego. Treści zawarte w programie ułożone są z uwzględnieniem świąt, pór 

roku oraz zainteresowań uczniów. 

Wtorek, godz. 15.55-16.40  

Nauczyciel prowadzący: Monika Mizielińska 

 

„Aktywny poranek” dla klas 3-6 

Zajęcia ogólnorozwojowe mające na celu pobudzenie organizmu, poprawy samopoczucia i 

metabolizmu. Główną formą prowadzenia zajęć będą gry i zabawy z elementami gimnastyki. 

Środa, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Kamil Reniec 

 

Koło chemiczne dla klas 7-8 

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. Będą również poszerzać 

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

trudności. Część zajęć będzie poświęcona przygotowaniom do konkursów oraz poznawaniu 

nowych zagadnień, które nie są ujęte w podstawie programowej nauczania chemii w szkole 

podstawowej. 

Środa, godz. 7.40-8.25 

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

Nauczyciel prowadzący: Wojciech Pacholec 

 

„Bajki-pomagajki” - koło dla klas 3-4 

Zajęcia  koła bajkoterapii skierowane są dla uczniów klas 3 i 4. Głównym celem zajęć jest 

wspomaganie rozwoju dziecka w zdobywaniu dojrzałości emocjonalno - społecznej i 

samodzielności. Zajęcia te umożliwiają kształtowanie w dzieciach pożądanych postaw 



społecznych, poczucia własnej wartości, poznania własnych emocji i sposobów radzenia sobie 

z nimi. W czasie zajęć zajmiemy się: poznawaniem historii poszczególnych bohaterów, ale 

także tworzeniem własnych przykładów bajek. Swoje przeżycia natomiast, odzwierciedlimy 

m.in. w pracach plastyczno - technicznych, zabawach animacyjnych, scenkach dramowych, 

czy interpretacjach muzyczno - ruchowych. 

Środa, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Kinga Mazerant 

 

„Supermatematyk” - koło 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. 

Środa, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Izabela Kapciak 

 

Myślę, Potrafię, Rozumiem, - Jestem! (MPRJ) dla klas 3-5 

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. 

Środa, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Monika Czajka 

 

Koło radiowe dla klas 3-8 



Tworzymy radiostację szkolną. Masz pomysł na audycję, koncert życzeń, kartkę z kalendarza, 

lubisz przeprowadzać wywiady, masz jakieś ciekawe zainteresowania, którymi chcesz się 

podzielić z naszymi radiosłuchaczami? Jeżeli tak, to miejsce w naszej rozgłośni jest właśnie 

dla Ciebie. Na zajęciach będziemy ustalać tematy oraz kolejność audycji, reklam, (które sami 

wymyślimy), utworów muzycznych, oraz będziemy montować nagrane przez dzieci i młodzież 

poszczególne elementy audycji. Część nagrań powstanie w trakcie naszych zajęć oraz w domu. 

Czwartek 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Demiańczuk 

 

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. 

Czwartek 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Kakietek 

 

„Angielskie gry i komunikacja” - koło dla klas 5-6 

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

planszowe, karciane, logiczne, komputerowe i inne, ale też podyskutują na bardzo różne 

tematy. Warunek uczestnictwa: chęć do rozmawiania i bawienia się po angielsku. Mniej ważna 

będzie gramatyka, ważne będzie słownictwo, ale najważniejsze będzie osiągnięcie celu w 

języku angielskim. 

Czwartek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Iwona Kwiatkowska 

 

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. 



Czwartek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Marta Brus-Łapińska 

 

Przyrodnicze ścieżki - koło dla klas 3 

Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy interesują się przyrodą i chcą poszerzać swoje 

wiadomości na temat otaczającego nas świata, dostrzegają jego piękno oraz konieczność 

ochrony jego zasobów. Organizowane jest również w związku z przeprowadzanym w naszej 

szkole Ogólnopolskim Konkursem Nauk Przyrodniczych Świetlik. Koło przyrodnicze ma na 

celu przygotowanie uczniów do tegorocznej edycji konkursu. 

Czwartek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Jolanta Falkowska 

 

„Angielskie gry i komunikacja” - koło dla klas 3 

Kółko przeznaczone jest dla uczniów kl. 3, którzy chętnie pograją w angielskie gry planszowe, 

karciane, logiczne, komputerowe i inne, ale też podyskutują na bardzo różne tematy. Warunek 

uczestnictwa: chęć do rozmawiania i bawienia się po angielsku - to nie jest kółko dla 

obserwujących, tylko dla aktywnie uczestniczących! Mniej ważna będzie gramatyka, ważne 

będzie słownictwo, ale najważniejsze będzie osiągnięcie celu w języku angielskim. 

Czwartek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Iwona Kwiatkowska 

 

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. 

Czwartek, godz. 15.05-15.50 

Nauczyciel prowadzący: Maciej Małagocki 

 

Koło matematyczne dla klas 6 

Koło przeznaczone dla uczniów uzdolnionych matematycznie, ukierunkowane na 

przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych. Treści omawiane na kółku 

wykraczają poza program nauczania matematyki w klasie 6. 



Piątek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Monika Stawiska 

 

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 4. 

Piątek, godz. 7.40-8.25 

Nauczyciel prowadzący: Wojciech Pacholec 

 

Projekt edukacyjny „Lekturki spod chmurki” – koło dla klas 3 (osobno dla 3a i 3b) 

Zajęcia są elementem innowacji pedagogicznej „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”, 

która w tym roku szkolnym ma swoją trzecią edycję, pod hasłem „Poznajemy zawody”. W 

projekcie realizujemy priorytety polityki oświatowej, takie jak: wychowanie do wrażliwości 

na prawdę i dobro, podnoszenie jakości edukacji, wdrażanie integracyjnej strategii 

umiejętności. Zajęcia będą skupiać chętnych uczniów z klas trzecich, zainteresowanych 

czytelnictwem i pracą z lekturą. Podczas zajęć będziemy realizować program podzielony na 

trzy moduły: Podróże małe i duże, Naukowy zawrót głowy, Na ratunek. W ramach każdego z 

modułów przewidziane są do opracowania lektury z zaproponowanej listy i wykonanie 

określonych zadań praktycznych w grupach, z których zdajemy sprawozdania dla 

organizatorów projektu. Udział w zajęciach będzie certyfikowany, ale mamy nadzieję, że 

przede wszystkim będzie ciekawą przygodą po świecie książek dla dzieci.  

Piątek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciele prowadzący: Jolanta Falkowska (klasa 3a) i Kinga Zychowicz (klasa 3b) 

 

“Dziewczyny mają moc” - koło dla dziewczyn z klas 6-7 (do 12 osób) 

Zapraszam Was dziewczyny na  przygodę jaką jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Kim 

jestem? Jaka jestem? Jak dobrze zadbać o siebie? Jak rozumieć swoje uczucia, emocje, o czym 

one do mnie mówią? Podczas naszych spotkań stworzymy przestrzeń aby porozmawiać o 

dojrzewaniu, o przyjaźni, o chłopakach, o marzeniach, modzie, urodzie, naszych mocnych 

stronach. Uwaga, obowiązuje limit miejsc. Do zobaczenia.   

Piątek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Emilia Sobczyk 



 

“English is fun” - koło dla klas 3 

Koło przeznaczone dla uczniów klas 3. Podczas zajęć, w oparciu o różne działy tematyczne 

będziemy pracowali nad poszerzaniem słownictwa i zwrotów przydatnych w codziennej 

komunikacji. Będziemy śpiewać, tańczyć, czytać książki, tworzyć, odgrywać scenki a przede 

wszystkim dobrze się bawić. 

Piątek, godz. 14.10-14.55 

Nauczyciel prowadzący: Maria Pstrągowska 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


