
WARSZTATY KREATYWNE 



Zajęcia  kółka  turystycznego 
odbywają się w soboty                
w okresie jesienno-wiosennym.    
Uczniowie w ramach zajęć 
wychowania fizycznego 
uczestniczą w wycieczkach 
pieszych, rowerowych  
i autokarowych. 

 

Opiekunowie:      
p. Danuta Śliwińska  i p. Marcin Filozof 
 

 
   

 
 

 

 
 
 

 
  

 

 



Zajęcia szachowe  
w języku niemieckim 

Podczas zajęć uczniowie mają 
możliwość treningu logicznego 
myślenia oraz konwersacji          
w języku niemieckim.  

Przyjemne z pożytecznym  

Zajęcia prowadzi  

p. Peter Marakanow 

 



Podczas zajęć uczniowie  
mają możliwość tworzenia 
projektów multimedialnych, 
dzięki czemu rozwijają swoje 
zainteresowania 
informatyczne. 

Zajęcia prowadzi  
p. Grażyna Michalik-Wojtukiewicz 



Projekt naukowy  
„Wstęp do Ekonomii”  

prowadzony jest przy 
współpracy Narodowego Banku 
Polskiego. Szóstoklasiści  
uczestniczą w ciekawych 
zajęciach, podczas których 
mają możliwość zgłębienia 
wiedzy ekonomicznej.  

Zajęcia prowadzi 

p. Katarzyna Kotarska-Janeczko 

 



Warsztaty teatralne prowadzi p. Beata Zygmuntowicz 



Zajęcia prowadzi  

p. Aata Szmigiel 

 

 

 



Uczniowie chętne uczestniczą    
w zajęciach kółka muzycznego. 

Zajęcia prowadzi  

p. Izabela Borkowska 



Moliki książkowe z klasy szóstej 
mogą podzielić się 
zainteresowaniami literackimi.  
Zajęcia odbywają się w przyjemnej 
atmosferze  

Zajęcia prowadzi  
p. Aleksandra Rymanowska-Doleżal 



Kółko języka angielskiego:  

- zainteresowanie uczniów literaturą 
angielskojęzyczną, 

-- przygotowanie do państwowego egzaminu 
z języka angielskiego. 

Zajęcia prowadzą: 
p. K. Serocka w kl. IV i V,   
p. Tomasz Stypczyński  w kl. VI. 



Podczas zajęć uczniowie z kl. V-VI 
przygotowują się do państwowego 
egzaminu z języka niemieckiego.  

Zajęcia prowadzi 
p. Katarzyna Kotarska-Janeczko 



Zajęcia przyrodnicze        
w ramach zajęć przyrody:  
 
-- przygotowanie                
do Ogólnopolskiego 
Konkursu Przyrodniczego 
„Świetlik”, 
 
- wycieczki do 
Nadleśnictwa Ruszów, 
 
- wycieczki na zajęcia 
przyrody do Centrum 
Edukacji Ekologicznej      
w Szklarskiej Porębie. 
 

-  Zajęcia prowadzi p. Barbara Andrzejak 



Zajęcia matematyczne 
„Pitagoras”  

w klasach IV-VI 
zorganizowane zostały 
w celu umożliwienia 
uczniom dogłębnego 

poznania królowej nauk 
jaką jest matematyka.  

 
* Dodatkowa godzina 
matematyki. 

Zajęcia prowadzi  

p. Katarzyna Kotarska-Janeczko 



 

Zajęcia polonistyczne  
„Ortografiki” 

  
- intensywna nauka ortografii,  

-- przygotowanie do 
konkursów polonistycznych, 

-- przygotowanie do 
konkursów recytatorskich,  

-- przygotowanie do 
sprawdzianu szóstoklasistów. 

 
* Dodatkowa godzina języka polskiego.  

 
Zajęcia prowadzi  
p. Aleksandra Rymanowska-Doleżal 



Kinderakademie – zajęcia w Goerlitz dla uczniów klas III-IV. Uczniowie uczestniczą 
w niemieckojęzycznych wykładach naukowych o tematyce dostosowanej do ich 
wieku i zainteresowań.  

  



Zajęcia sportowe do wyboru:  
-- siatkówka, 
-- koszykówka, 
-- piłka nożna, 
-- cheerleaderki, 
-- gimnastyka korekcyjna.  

Zajęcia prowadzą:  
p. Danuta Śliwińska,  
p. Marcin Filozof i p. Krzysztof Iwanicki 

 



Zajęcia prowadzi p. Justyna Serafińska-Gruman 



Zajęcia gry na gitarze 
odbywają się raz w tygodniu 
w godzinach popołudniowych. 

Zajęcia prowadzi  

p. ……. 

 Zajęcia gry na gitarze 
odbywają  

 



 

Zajęcia płatne. 
Zajęcia prowadzi  

p. Wojciech Pawłowski 




