KÓŁKA DLA ZERÓWKI
PONIEDZIAŁEK

KOŁO FILMOWE DLA KLAS 0 - 1
poniedziałek: 14.00-16.00, p. Hania Gorska
Zapraszam Was na filmowe wyprawy w czasie i w przestrzeni. Czasami trochę będziemy się
bać, a czasami będziemy śmiać się do rozpuku. Poznamy filmy animowane te dawne i te
współczesne, nagradzane na festiwalach. Nie wzgardzimy też filmami fabularnymi z różnych
stron świata. Do zobaczenia!

ŚRODA

KOREKTYWA DLA KLAS 0 - 1
środa: 14.00-15.35, (2 grupy po 45 min.), 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 CZYTELNICZE
środa: 14.00 – 14.45; p. Nina Maj
Zapraszam dzieci z klas 0 - 1 na spotkania z ciekawymi książkami.
Jeśli lubisz gdy ktoś Ci czyta, jeśli chcesz poznawać fascynujące historie
i posłuchać niesamowitych opowieści to tu to znajdziesz. A Ty w tym
czasie możesz rysować i lepić z plasteliny, co tylko przyjdzie Ci do
głowy. Będzie też czas na pyszną herbatę i inne niespodzianki ;-)

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

CZWARTEK
KRYMINAŁY DLA CAŁKIEM MAŁYCH…
czwartek: 14.00-15.35, p. Marzanna Rymsza-Leociak
Zapraszam na kółko, na którym będziemy czytać powieści sensacyjne dla najmłodszych
miłośników kryminalnych zagadek. Poznamy detektywa Pozytywkę, bohatera powieści
Grzegorza Kasdepke, przeczytamy też książkę Agnieszki Płoszaj Pałac pod Ptasimi
głowami. Razem z detektywem Pozytywką i bohaterami powieści będziemy szukali
odpowiedzi na trudne pytania dotyczące dziwnych zdarzeń… I wreszcie specjalna atrakcja:
przeczytamy wybrane mini kryminały, napisane przed wakacjami przez uczniów klasy
7T – są naprawdę świetne!
Zapraszam!

KÓŁKO ZRĘCZNE RĘCE
czwartek: 14.00-15.35; (dla chłopców i dziewczynek z klas 0-3), p. Nina Maj i p. Basia
Mortas
Zapraszamy na nasze kółko tych, którzy lubią prace ręczne i mają
zręczne ręce. Łapacz snów, wieloryb na spinaczu, własna
przytulanka, niespodzianka dla bliskiej osoby i wiele innych
ciekawych rzeczy, podczas tego kółka zrobimy.

KÓŁKA 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.

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

SZACHY
poniedziałek: 14.00-14.45, (maksymalnie 12 osób); 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!

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

KOŁO FILMOWE DLA KLAS 0-I
poniedziałek: 14.00-16.00, p. Hania Gorska
Zapraszam Was na filmowe wyprawy w czasie i w przestrzeni. Czasami trochę będziemy się
bać, a czasami będziemy śmiać się do rozpuku. Poznamy filmy animowane te dawne i te
współczesne, nagradzane na festiwalach. Nie wzgardzimy też filmami fabularnymi z różnych
stron świata. Do zobaczenia!

WTOREK
GRY I ZABAWY RUCHOWE DLA PIERWSZAKÓW
wtorek: 14.00-14.45; (klasy 1M i 1T), p. Justyna Trząska, p. Dorota Kwiecińska
Celem kółka jest zachęcenie najmłodszych uczniów
do uprawiana sportu i aktywnej zabawy na świeżym
powietrzu.
W tym roku naszym najmłodszym proponujemy kameralne
zajęcia w grupie rówieśników. Wesołe gry, zabawy i proste
ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu.
Zajęcia będą odbywały się poza terenem szkoły, w
pobliskich parkach.
Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni strój sportowy.

MUZYCZNA PODRÓŻ
wtorek: 14.00-15.35, (maksymalnie 10 osób); p. Karolina Dudek
Zapraszam Cię na kółko muzyczne. Podczas naszych zajęć:
 WYRUSZYSZ W PODRÓŻ do muzycznych krain różnych
kultur i czasów
 POZNASZ fascynujący świat muzycznych instrumentów
 POSŁUCHASZ opowieści o muzyce
 NAUCZYSZ SIĘ śpiewać piosenki w różnych językach
 DOWIESZ SIĘ jak powstaje dźwięk
 A JEŚLI ZECHCESZ - skomponujesz piosenki,
narysujesz własne muzyczne obrazy i zabierzesz innych
w swój muzyczny świat.

KOREKTYWA DLA KLAS 2-3
wtorek: 14.45-15.35, 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.

WTORKOWE KÓŁKO WSPINACZKOWE KLAS 2-3
wtorek: 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 się
instruktora.
Zajęcia będą odbywać się na sztucznej ścianie wspinaczkowej Arena
Wspinaczkowa „W górę”, która znajduje się przy basenach na
Warszawiance.
Dzieci młodsze (II – III klasa) zapraszamy we wtorek. Zajęcia rozpoczynamy o 14:00 zbiórką
w wyznaczonej sali. Następnie przejdziemy na Warszawiankę, od 14:15 do 16:00 będą
zajęcia. Zajęcia kończą się o 16:00. Prosimy o punktualny odbiór dzieci.
Zajęcia poprowadzi instruktor wspinaczki skalnej i wysokogórskiej Polskiego Związku
Alpinizmu – Piotr Bucki, który od lat specjalizuje się w szkoleniu dzieci. Przez wiele lat
prowadził zajęcia wspinaczkowe dla dzieci na ściance wspinaczkowej znajdującej się w OSiR
Ochota i organizował obozy wspinaczkowe dla dzieci.
Koszt zajęć to 550 zł za semestr, płatne z góry do 15 października. W razie trudności z
płatnością proszę o kontakt przed rozpoczęciem zajęć. Dodatkowy koszt to opłata za wejście
na ściankę, karnet z ośmioma wejściami kosztuje około 120 zł. Osoby, które zaczynają w tym
roku zajęcia, muszą mieć jeszcze 10 zł na kartę, na której zapisany jest karnet.
Grupy mogą liczyć od 8 do 10 osób. W przypadku, gdy na zajęcia zapisze się mniej niż 8
osób, nie będą się one odbywać.

KOŁO FRAZEOLOGICZNE „CO MÓWI JĘZYK KIEDY NIE MÓWI?”
DLA KLAS 3-4
wtorek: 14.50-15.35, p. Marzanna Rymsza- Leociak
Na kółku będziemy szukać znaczeń, ukrytych w przysłowiach, nazwach miejscowych,
nazwach ulic, nazwiskach. Poznamy historię, ukrytą w słowach, których używamy na co
dzień i nie zastanawiamy się, skąd się wzięły w języku polskim. Wykorzystamy książki
profesora Jerzego Bralczyka, który opowiada o pochodzeniu nazw potraw, sprzętów
domowych, zwierząt...Z książki Michała Rusinka Wihajster dowiemy się kto ukrywa się w
słowie prysznic. Uwierzcie - ktoś się ukrywa!
Zaczniemy od zapomnianego nieco powiedzenia Pójść z kimś na udry. Potem przyjrzymy się
nazwom ulic warszawskich, naszym imionom i nazwiskom. Porozmawiamy o tym, jak
krzyżacy nazywali toalety w swoich zamkach i dlaczego właśnie taką nazwę wybrali. Jedna z
nazw brzmi potrzebnica i jest zrozumiała, tak jak wymyślone kiedyś przez Łucję z 7T słowa
usiusialnia i ukupacja...
Zapraszam.
Marzanna Rymsza-Leociak, nauczycielka języka polskiego.

KOŁO ORNITOLOGICZNE „PTASIE PLOTKI”
wtorek: 14.00-15.35, (maksymalnie 12 osób); p. Kasia Wiśniewska-Kowalska

Zapraszam na moje kółko wszystkich miłośników naszych ptasich braci mniejszych :)
Każde zajęcia, jeśli tylko pogoda pozwoli, zaczniemy spacerem, podczas którego będziemy
obserwować ptaki. Po powrocie będziemy odkrywać wspólnie ptasie zwyczaje i poznawać
ciekawostki z życia ptaków. Cykl zajęć każdy uczestnik zakończy jako dumny autor
własnego atlasu ptaków.

KOŁO PLASTYCZNE
wtorek: 14.00 – 15.35; p. Paula Jurek
Lubisz rysować, malować, tworzyć? Interesuje Cię sztuka? Zapraszam
na kółko plastyczne. Będziemy rysować, malować, tworzyć i poznawać
różne zagadnienia dotyczące malarstwa, rzeźby, rysunku i innych
gatunków sztuki.

ŚRODA

KOREKTYWA DLA KLAS 0 - 1
środa: 14.00-15.35, (2 grupy po 45 min.), 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 MITOLOGICZNE
środa: 14.00-15.35, p. Justyna Kocoń
Jeśli ciekawi cię świat bohaterskich greckich herosów i bogów Olimpijskich oraz
tajemniczych bogów egipskich.
Jeśli chcesz poznać skandynawskie sagi i słowiańskie bajania.
Jeśli chcesz się przy tym dobrze bawić, to kółko jest dla ciebie. Zapraszam w ciekawą i pełną
przygód podróż do krainy mitologii.

KÓŁKO OGÓLNOROZWOJOWE KLASY 2-3
środa: 14.00-15.35; p. Filip Trząski, p. Justyna Trząski

Głównym celem kółka jest bardzo dobre przygotowanie (sprawnościowe i kondycyjne) dzieci
do wszystkich dyscyplin sportowych. Slalomy, bieganie, treningi z kijkami, ćwiczenia
ogólnorozwojowe i wzmacniające nogi. Przy odpowiednich warunkach śniegowych na kółku
będziemy biegać… na biegówkach (zapewniamy wypożyczenie sprzętu). Zajęcia będą
odbywały się niezależnie od pogody poza terenem szkoły, w pobliskich parkach.
Uczestnicy muszą posiadać odpowiedni strój sportowy. Uczestnictwo w kółku daje
punkty kwalifikacyjne do Reprezentacji Szkoły na Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych w
Suchym.

KOREKTYWA I PROFILAKTYKA WAD POSTAWY CIAŁA W WODZIE
DLA KLAS 2-8 (kółko całoroczne)
środa: 14.50-16.00, (w sumie 10 osób z klas 2-8),p. Justyna Dzięcioł
Zbiórka w szkolnej stołówce o 14.50; zajęcia płatne, zapisy w
sekretariacie. Odbiór dzieci z Parku Wodnego Warszawianka
(prawe wejście) ul. Merliniego 4 o godz.16.00. Pierwsze
zajęcia 7 października.
p. Justyna Dzięcioł (tel. 503584085)

BASEN DODATKOWY DLA KLAS 2-8 (kółko całoroczne)
środa: 15.30-17.00, (w sumie 30 osób z klas 2-8), p. Justyna Dzięcioł i p. Filip Trząski
Zbiórka w szkolnej stołówce o 15.30, 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 7 października.

KOŁO CZYTELNICZE
środa: 14.00 – 14.45; p. Nina Maj
Zapraszam dzieci z klas 0 - 1 na spotkania z ciekawymi książkami.
Jeśli lubisz gdy ktoś Ci czyta, jeśli chcesz poznawać fascynujące historie
i posłuchać niesamowitych opowieści to tu to znajdziesz. A Ty w tym
czasie możesz rysować i lepić z plasteliny, co tylko przyjdzie Ci do
głowy. Będzie też czas na pyszną herbatę i inne niespodzianki ;-)

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

ŚRODOWE KÓŁKO WSPINACZKOWE KLAS 1-3
środa: 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 się 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 w wyznaczonej sali. Następnie przejdziemy na Warszawiankę,
od 14:15 do 16:00 będą zajęcia. Zajęcia kończą się o 16:00. Prosimy o
punktualny odbiór dzieci.
Zajęcia poprowadzi instruktor wspinaczki skalnej i wysokogórskiej Polskiego
Związku Alpinizmu – Piotr Bucki, który od lat specjalizuje się w szkoleniu
dzieci. Przez wiele lat prowadził zajęcia wspinaczkowe dla dzieci na ściance
wspinaczkowej znajdującej się w OSiR Ochota i organizował obozy wspinaczkowe dla dzieci.
Koszt zajęć to 550 zł za semestr, płatne z góry do 15 października. W razie trudności z
płatnością proszę o kontakt przed rozpoczęciem zajęć. Dodatkowy koszt to opłata za wejście
na ściankę, karnet z ośmioma wejściami kosztuje około 120 zł. Osoby, które zaczynają w tym
roku zajęcia, muszą mieć jeszcze 10 zł na kartę, na której zapisany jest karnet.
Grupy mogą liczyć od 8 do 10 osób. W przypadku, gdy na zajęcia zapisze się mniej niż 8
osób, nie będą się one odbywać.

CZWARTEK
KÓŁKO ROLKARSKO/ŁYŻWIARSKIE DLA KLAS 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 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.

KÓŁKO ZRĘCZNE RĘCE
czwartek: 14.00-15.35; (dla chłopców i dziewczynek z klas 0-3), p. Nina Maj i p. Basia
Mortas
Zapraszamy na nasze kółko tych, którzy lubią prace ręczne i mają
zręczne ręce. Łapacz snów, wieloryb na spinaczu, własna
przytulanka, niespodzianka dla bliskiej osoby i wiele innych
ciekawych rzeczy, podczas tego kółka zrobimy.

KOŁO KRYMINAŁY DLA CAŁKIEM MAŁYCH…
czwartek: 14.00-15.35, p. Marzanna Rymsza-Leociak
Zapraszam na kółko, na którym będziemy czytać powieści sensacyjne dla najmłodszych
miłośników kryminalnych zagadek. Poznamy detektywa Pozytywkę, bohatera powieści
Grzegorza Kasdepke, przeczytamy też książkę Agnieszki Płoszaj Pałac pod Ptasimi
głowami. Razem z detektywem Pozytywką i bohaterami powieści będziemy szukali
odpowiedzi na trudne pytania dotyczące dziwnych zdarzeń… I wreszcie specjalna atrakcja:
przeczytamy wybrane mini kryminały, napisane przed wakacjami przez uczniów klasy
7T – są naprawdę świetne!
Zapraszam!

ZABAWY TEATRALNE DLA KLAS 1-3
czwartek: 14.00-14.45; (12 osób) p. Helena Marczewska – aktorka, teatrolog, absolwentka
Naszej Szkoły 
Na warsztatach poznamy podstawowe
narzędzia pracy aktora, popracujemy nad
rozwojem
wyobraźni,
nad
naszą
spontanicznością. Nauczymy się budować
etiudy teatralne (krótkie scenki).
Zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy
lubią udawać kogoś, kim nie są, mają bujną
wyobraźnię, lubią radośnie spędzać czas,
boją się wystąpień publicznych i chcą
zmierzyć się ze swoją nieśmiałością. Dla
każdego…

PIĄTEK
KÓŁKO PIŁKARSKIE
piątek: 14.00-15.35; p. Grzegorz Pacholczak, p. Dorota Kwiecińska
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, pewność siebie. Jeśli Twoją pasją jest piłka nożna zapraszamy! Jeśli jeszcze nią nie jest, przyjdź i zmieńmy to razem!

BALET KLASY 1-3
piątek 14.00-14.45, p. Katarzyna Madej
Kółko prowadzi tancerka Teatru Wielkiego. Dzieci uczą się podstawowych
kroków, gracji, pracy w grupie i... posłuszeństwa wobec Mistrzyni.

SZACHY
piątek: 14.00-14.45, 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!

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

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.

