
Kółka zainteresowań dla kl. 4-8. Rok szkolny 2022-23. 

Dzień 
tyg. 

Godz. Klasa Max 
liczb

a 
osób 

Nazwa kółka Charakterystyka zajęć Osoba prowadząca 

Pon. 15:15 7-8 
 

18 Kółko 
geograficzne 

Rozwijanie zainteresowań  
i poszerzanie wiedzy geograficznej, doskonalenie stosowania 
umiejętności matematycznych przy rozwiązywaniu zadań 
geograficznych, doskonalenie umiejętności korzystania z map na 
podstawie programu Seterra.   
 

Barbara Kowalik 

Pon. 15:15 5-6 18 Kółko 
komputerowe 

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o komputerach, programowaniu, 
grafice, sieciach... i wykorzystać tą wiedzę w praktyce? W takim razie 
jest to miejsce dla Ciebie! To Wy na pierwszych zajęciach decydujecie 
co chcecie robić i potem... wspólnie tworzymy, uczymy się, 
programujemy:) Wszystko zależy od Was! 
 

Jakub Laszuk 

Pon. 14:05 4-6 18 SKS Zespołowe gry sportowe  Anna Paradowska 

Pon. 14:20 2-5 18 Łyżwy Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach Jacek Paradowski 

Pon. 15.10 
 

6-8 18 Łyżwy Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach Anna Paradowska 

Pon. 15:15 6-7 7 
 

Odyseja Umysłu program kreatywności, przygotowani do konkursu Agnieszka Kroll, Adam Bech 

Wt. 7.40 6-8  „LET’S DEBATE – 
DĘBINKA 
DEBATUJE”  

Głównym celem kółka jest kształtowanie umiejętności ustnego 
wypowiadania się w j. angielskim i polskim, formułowania argumentów 
oraz obrony własnego punktu widzenia.  
 

A. Gabrysz 
A.Haładuda 

Wt. 7:40 
 

6-8 18 Poczuj chemię Zaciekawienie światem przyrody i rozwijanie pasji poznawczych. 
Motywowanie uczniów do poznawania zjawisk przyrodniczych w 
sposób aktywny, dociekliwy i wytrwały. 
 
 

Natalia Tybiszewska 

Wt. 14.20 4-6 15 Kółko 
dziennikarskie 

Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i polonistycznych 
zdolności uczniów, kształtowanie umiejętności redagowania tekstów 
(wywiad, artykuł) oraz wykorzystania programów komputerowych do 
redagowania gazetki „Dębowe Ucho”. 
 

A. Haładuda 



Wt. 14.20 4-6 18 Kółko 
przyrodnicze 

Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy przyrodniczej, 
przygotowanie do konkursów przyrodniczych 
 

K. Kwiatkowska 

Wt. 15:15 
 

7 18 BAUHAUS - 
kółko związane z 
międzynarodo-
wym projektem 
 

Rozwijanie i poszerzanie wiedzy/zainteresowań w zakresie: recyklingu, 
zmian przyrodniczych wywołanych w środowisku czynnikami 
naturalnymi i antropogenicznymi, rozwijanie kompetencji IT. 

A. Kroll, K. Kwiatkowska, B. 
Kowalik, J. Laszuk, 

Wt.  15:15 6 12 “Spotkania z 
matematyką” - 
kółko 
matematyczne 

Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie umiejętności i wiedzy 
matematycznej. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań 
problemowych oraz tworzenia strategii do rozwiązywania takich zadań 
w pracy samodzielnej i grupowej. Ćwiczenie i rozwijanie umiejętności 
rozwiązywania zadań różnymi sposobami 
 

Agnieszka Telązka 

Wt. 15:10 7-8 20 SKS- zespołowe 
gry sportowe 
 

Piłka siatkowa dla początkujących Jacek Paradowski 

Wt. 15:10 7-8 20 SKS Fitness & 
Balance 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha i 
pośladków 
 

Anna Paradowska 

Śr. 7:40 7-8 18 Kółko 
biologiczne 

Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy biologicznej, 
przygotowanie do konkursów biologicznych 

 K. Kwiatkowska 

Śr 14:20 4 18 Kółko 
komputerowe 

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o komputerach, programowaniu, 
grafice, sieciach... i wykorzystać tą wiedzę w praktyce? W takim razie 
jest to miejsce dla Ciebie! To Wy na pierwszych zajęciach decydujecie 
co chcecie robić i potem... razem tworzymy, uczymy się, 
programujemy:) Wszystko zależy od Was! 
 

Jakub Laszuk 

Śr. 7.40 
 
 

7-8 12 Kółko fizyczne  
“ W rytmie 
Einsteina” 

Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz poszerzenie wiedzy i 
umiejętności  
z fizyki. Przygotowanie  
do konkursów fizycznych  
i przyrodniczych. Zajęcia będą się odbywać także  
w formie warsztatów doświadczalnych oraz z wykorzystaniem narzędzi 
TIK.  
 

Aneta Dwornik 



Śr. 
 
 

07:40 4-8 14 Kółko szachowe Zapraszam wszystkich pasjonatów królewskiej gry.  
Na kółku szachowym będziemy: 
- rozgrywać wspaniałe partie szachowe, 
-  analizować rozgrywki własne oraz podpatrywać grę szachowych 
mistrzów, 
- rozwiązywać ciekawe zadania szachowe, 
- przygotowywać się  do gry w turniejach szachowych. 
 

Emilia Podymska 

Śr. 
 
 

15:15 5-6 12 
(15) 

Zespół teatralno 
- estradowy 

Zespół tworzy spektakle teatralno - muzyczne (najczęściej w formie 
musicalu), które wykonuje na forum szkoły, w ramach projektów i 
imprez szkolnych.Pracujemy nad wokalistyką zespołową, ruchem 
choreograficznym i scenicznym oraz budujemy warsztat aktorski.  
 
 

Karol Napieralski 

Śr. 14.10 4-6 20 SKS Zespołowe gry sportowe 
 

Anna Paradowska 

Śr. 15.10 7-8 20 SKS Piłka siatkowa -doskonalenie gry 
 

Anna Paradowska 

Śr. 15.10 4-8 20 Basen Doskonalenie pływania Jacek Paradowski 
Łukasz Dziewulski 

Czw. 7:40 7-8 20 SKS Piłka koszykowa 
 

Jacek Paradowski 

Czw. 7:40 6-8 20 SKS -Fitness & 
Balance 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha i 
pośladków 
 

Anna Paradowska 

Czw. 
 
 

15:15 7-8 18 Kółko 
komputerowo-
programistyczne 

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o komputerach, programowaniu, 
grafice, sieciach... i wykorzystać tą wiedzę w praktyce? W takim razie 
jest to miejsce dla Ciebie! To Wy na pierwszych zajęciach decydujecie, 
co chcecie robić i potem... wspólnie tworzymy, uczymy się, 
programujemy:) Wszystko zależy od Was! 
 

Jakub Laszuk 

Czw. 14.15 
 

4-6 18 kółko 
historyczne 
 

Odkrywamy tajemnice i zagadki historii Agnieszka Kroll  

Czw. 15:15 
 

4-7 7 Odyseja Umysłu Program rozwijania kreatywności, przygotowanie do konkursu. 
 

Agnieszka Kroll, Adam Bech 

Czw. 16:30 4-6 18 SKS - piłka nożna Doskonalenie gry zespołowej w piłkę nożną 
 

Hubert Brychcy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt. 
 

7.40 kl. 8    15 “Matematyka 
kołem się toczy” 
koło 
matematyczne 
 

Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie umiejętności matematycznych, 
przygotowanie do konkursów. 

Monika Pontus - Ćwir 

Pt. 14.20 
 

5 18 Kółko 
matematyczne 

TRIKI MATEMATYKI- zajęcia rozwijające zainteresowania 
matematyczne, pokazujące różne sposoby na ułatwienie obliczeń 
matematycznych. 
 

Teresa Myszkowska 

Pt  15.15 4-7 7 Odyseja Umysłu Rozwijanie kreatywności, przygotowanie do konkursu 
 

A.Kroll, A. Bech 

Pt. 15:15 4-8 18 Kółko teatralno-
muzyczne 

 przygotowanie przedstawienia; 
 podnoszenie świadomości różnorodności polskiego dziedzictwa 

historyczno- kulturowego, 
 kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec odmienności, 

 rozwijanie ekspresji artystycznej uczniów; 
 

Renata Kuśnierczak 
Karol Napieralski 
 


