KÓŁKA I WARSZTATY KLAS 7-8

PONIEDZIAŁEK

KÓŁKO PIŁKARSKIE
poniedziałek: 14.50-16.20; p. Grzegorz Pacholczak
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!

ANGIELSKI ONLINE Let’s Climb the Olympus
Poniedziałek, ONLINE, 17.00-18.00, P. Michał Gwardyś
Konsultacje oraz przygotowanie do konkursów

WTOREK
KÓŁKO PRZYGOTOWANIA BIEGOWEGO
wtorek: 14.45-15.35 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.
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WARSZTAT GEOGRAFICZNY
wtorek: 14.50-15.35, p. Anna Kulinicz- Walczak
Zapraszam uczniów klas 6-8 na zajęcia geograficzne,
na których:
- będziemy przygotowywać się do kuratoryjnego konkursu geograficznego i
konkursu Geo – Planeta
- postaramy się rozszerzać wiedzę geograficzną i krajoznawczą
- wybierzemy się na pokaz slajdów podróżniczych
- oglądać będziemy prezentacje o krajach z różnych stron świata.

WARSZTAT INFORMATYCZNY
wtorek: 14.50-16.15, p. Mateusz Kobak

Zapraszam wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swoich informatycznych horyzontów na warsztat
informatyczny. Będziemy poznawać budowę stron internetowych, szlifować umiejętności programowania i
rozmawiać o nowinkach ze świata technologii.

ŚRODA
KOREKTYWA I PROFILAKTYKA WAD
POSTAWY CIAŁA W WODZIE DLA KLAS 28 (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.
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KRĄG BIBLIJNY - POCZUJ RADOŚĆ EWANGELII DLA KLAS 6-8
środa: 14.45-15.35, p. Małgorzata Zielińska
Zanurzeni w Słowo – Wsłuchani w Słowo Pana
Zapraszam tych uczniów z klas 6-8, którzy chcą poznać bliżej Pismo Święte, słuchać
Dobrej Nowiny, dyskutować, zadawać pytania. W tym roku szkolnym będziemy
przede wszystkim poznawać bliżej Ewangelię wg św. Łukasza. Chętni będą mogli też
przygotowywać się do Konkursów Biblijnych.

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO
środa: 14.45-15.30, p. Ewa Podleśna-Kiefer
Seifenoper!
Telenowela po niemiecku :) Zapraszam zainteresowanych z klas 7-8 do obejrzenia miniserialu w
wersji oryginalnej. Jedno spotkanie to jeden odcinek z bohaterami wciągającej opowieści o
perypetiach pięciu przyjaciół, ich problemach w szkole, rywalizacji i złamanych sercach. Nie
obędzie się bez łez, śmiechu i wielkich emocji, a wszystko to przy akompaniamencie
autentycznego, młodzieżowego języka.

MACHIKUŁY I HURDYCJE
środy: 14.50-15.35, p. Katarzyna Maleszak
Zapraszam wszystkich uczniów klas 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.
Zajęcia będą trwały godzinę lekcyjną, raz w tygodniu.
Ocena z warsztatu, którą można wpisać na świadectwo w rubrykę „zajęcia dodatkowe” jest
wystawiana za obecność od początku do końca na minimum 80% zajęć i aktywność podczas nich.
Na koniec zajęć odbywa się quiz sprawdzający zdobyte wiadomości.
Serdecznie zapraszam!
Katarzyna Maleszak

ANGIELSKI ONLINE – FIVE O’CLOCK
środa, zajęcia ONLINE, 17.00-18.00, P. Joanna Jedlińska
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.
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CZWARTEK

WARSZTAT TEATRALNY
czwartek: 14.50-16.15; (10-12 osób) p. Helena Marczewska
(aktorka, teatrolog, absolwentka Naszej Szkoły)
Na zajęciach zajmiemy się przede wszystkim improwizacją.
Będziemy budować etiudy teatralne, zarówno bez, jak i ze
słowami. Będziemy ćwiczyć artystyczną interpretację tekstów
literackich, bawiąc się słowem.
Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, którzy lubią radośnie
i twórczo spędzać czas. Poznamy narzędzia pracy aktora: zobaczymy jak pracować nad głosem,
dykcją, świadomością ciała.
Zajęcia zakończone będą otwartym pokazem dla rodziców.

KÓŁKO ROLKARSKO/ŁYŻWIARSKIE
czwartek: 14.00-17.00; klasy 4-6; 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).

WARSZTAT „PODRÓŻ DO WNĘTRZA SIEBIE”
czwartek: 14.00-15.30, co dwa tygodnie, p. Maria Bremer
Kim jestem?
Złość piękności szkodzi?
Czym są emocje i co z nimi robić?
Jak budować relacje z innym?
Jak radzić sobie ze stresem?
Mózg i okolice.
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WARSZTAT MATEMATYCZNY
czwartek: 14.00-15.00, p. Barbara Mrzygłód-Labińska
Na warsztatach będziemy rozwiązywać zadania konkursowe, z olimpiad matematycznych,
z konkursów Jersz, Kangur i innych. Zapraszam zarówno osoby, które chcą przygotować się do
któregoś z konkursów, jak i tych, którzy chcą pobawić się matematyką.
W wolnych chwilach będziemy grać w brydża lub inne gry wymagające myślenia, a także sięgać
do matematyki, której nie ma w programie.
Wymagania:
 obecność
intelektualny wkład w zajęcia
 udział w konkursie
matematycznym
(niekoniecznie, ale mile widziane)




rozwiązywanie zadań w
domu

poFILOZOFujmy
KÓŁKO FILOZOFICZNE DLA KLAS 7-8
czwartek: 14.00-15.30; (grupa 7-9 osób), p. Agnieszka
Masna
Jeśli chcesz wzbogacić swoja wyobraźnię, spróbować
zrozumieć świat, zobaczyć, że nie ma jednej dobrej
odpowiedzi na pytania, które sobie zadajesz, przyjdź na
kółko filozoficzne. Będziemy rozmawiali, bawili się,
budowali z klocków lego… Wszystko po to, by zobaczyć, że myślenie każdego człowieka może
nas otwierać na nowe, nieznane nam wcześniej lądy.
Zapraszam
Agnieszka Masna
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ZAJĘCIA MATEMATYCZNE DLA KLAS 8
czwartki: g. 14.00, p. Katarzyna Murzyn
Zajęcia wyrównawcze z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.
Korzyści z udziału w zajęciach:




Powtórzenie materiału z klasy 7;
Utrwalenie i ćwiczenie zagadnień omawianych na bieżących lekcjach matematyki;
Usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu.

Zasady obowiązujące na warsztacie:
W czasie warsztatu będziemy powtarzać zarówno teorię, jak i rozwiązywać gotowe zestawy zadań.
Każdy uczestnik zajęć powinien mieć zeszyt do zapisywania notatek, podpisaną teczkę na karty
pracy i przybory do pisania.
Warunkiem zaliczenia warsztatu jest systematyczna obecność na zajęciach, aktywność podczas
pracy i obowiązkowość w rozwiązywania zadań.
Na prośbę ucznia warsztat może zostać wpisany na świadectwie, w miejscu Zajęcia dodatkowe z
oceną uczęszczał.
Serdecznie zapraszam uczniów klas ósmych.
Czwartki, godzina 14:00.
Katarzyna Murzyn

ANGIELSKI ONLINE – FIVE O’CLOCK
czwartek, zajęcia ONLINE, 17.00-18.00, p. Joanna Jedlińska
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

PRZYGOTOWANIE DO KONKURSÓW HISTORYCZNYCH KL. 7-8
czwartki, 14.00-15.00, p. Małgorzata Zielińska

PRZYGOTOWANIE DO KONKURSÓW BIOLOGICZNYCH
czwartki, 14.00-15.0, p. Katarzyna Maleszak
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PIĄTEK

WARSZTAT FILMOWY DLA KLAS 7-8: PIĄTA WŁADZA
wybrane piątki: 16.00, p. Adam Kowalik
W tym semestrze na warsztacie filmowym zanurzymy się w temat śledztw dziennikarskich,
skandali medialnych i kontroli społeczeństwa przez media. Obejrzymy klasyki filmów o mediach jak
Obywatel Kane czy Truman Show, ale też opowiadający o założeniu Facebooka The Social
Network. Dokładny repertuar podam, kiedy przeniesiemy się na Racławicką.

ABC RYSUNKU DLA KLAS 6-8
co drugi piątek: 15.00-16.30, p. Dorota Babled
Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w
tegorocznych warsztatach „ABC
RYSUNKU”.
Będziemy ćwiczyć nasze oko, rękę , ucho
i cierpliwość.
Sięgniemy po ołówek, pióro, węgiel , fusin i
pędzle aby popatrzeć na świat oczami
artysty.
Nawet jeśli nigdy nie rysowałeś ani nie
malowałeś to
na tych warsztatach masz szansę zacząć !
BĘDZIEMY:
1. Rysować pastelami.
2. Malować akwarelami.
3. Malować akrylami.
4. Eksperymentować z kolorem w malarstwie.
5. Malować tuszem.
te wszystkie atrakcje czekają tylko na Twoją wyobraźnię!
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SOBOTA

8 maja 2020 r. upłynęło 75 lat od zakończenia II wojny światowej. Pięć lat okupacji zmieniło
zupełnie oblicze Polski i Warszawy, dlatego w pierwszym półroczu tego roku szkolnego tematem
Koła Varsavianistycznego będą losy warszawiaków w latach 1939-1945 i tuż powojenna
odbudowa stolicy. Zajmowaliśmy się podobnymi zagadnieniami w zeszłym roku szkolnym, ale epidemia
przerwała nasze działania. Teraz chcemy pokazać Wam czas wojny nie tylko poprzez analizę ważnych
wydarzeń wojskowych, ale też z punktu widzenia ludności cywilnej.

Spotkania w wybrane soboty miesiąca będą trwały od 3 do 5 godzin. Zawsze należy mieć
ubiór dostosowany do pogody (część zajęć będzie na dworze), wygodne buty, posiłek
regeneracyjny. Niektóre wyjścia mogą być płatne – trzeba będzie kupić bilet do muzeum.
Ocena z warsztatu, którą można wpisać na świadectwo w rubrykę „zajęcia dodatkowe” jest
wystawiana za obecność od początku do końca na danej wycieczce, aktywność podczas zajęć.
Każde wycieczka kończy się też krótkim sprawdzeniem wiadomości ze znajomości tego co
zobaczyliśmy i o czym się dowiedzieliśmy.
Poza tym, zgodnie z PZO dotyczącym historii, każda zaliczona wycieczka będzie traktowana
jak odwiedzenie muzeum (+0,1 do średniej).
Terminy spotkań:
26 września
24 października
28 listopada
19 grudnia
9 stycznia

Katarzyna Maleszak i Małgorzata Zielińska

Strona 8 z 9

SOBOTA
OBIEŻYŚWIAT MAZOWIECKI

KOŁO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
zapraszamy uczniów klas 4-8
Serdecznie zapraszamy miłośników turystyki, którzy lubią
chodzić i po lesie i po muzeach.
Wycieczki będą odbywać raz w miesiącu, w sobotę lub
niedzielę (wyjazdy jednodniowe). Terminy kolejnych wycieczek
(ze szczegółami) będziemy podawać sukcesywnie osobom,
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”.
Zaczynamy już 19 września spływem kajakowym rzeką Świder,
a potem chcemy odwiedzić Łódź, Grodzisk Mazowiecki,
Radom, Ossów, powędrujemy szlakami Puszczy Kampinoskiej.
Serdecznie zapraszamy
Anna Kulinicz – Walczak & Karolina Perz
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