
Kółka zainteresowań/zajęcia dodatkowe  

w roku szkolnym 2020-2021 
 

* zgłoszenia u nauczyciela prowadzącego zajęcia przez e-dziennik 

 

Nazwa zajęć nauczyciel 

prowadzący 

adresaci  

(klasy) 

dzień 

tygodnia 

godzina sala 

Techniki uczenia się   

i zapamiętywania (TUZ) 

(doskonalenie koncentracji uwagi 

oraz zapoznanie się z elementami 

technik uczenia się)  

 

 

p. I. Kupis klasa 4c  

klasa 4b  

kl.4a i 4d w II 

semestrze 

wtorek 

wtorek  

8.00 – 8.45 

8.50 – 9.35 

210 

4 

Triki matematyki nauczyciele –

wychowawcy  

klas I-III 

klasy I - III zgodnie z planami 

klasowymi 

 

 

 

 

 

Triki matematyki  nauczyciele 

matematyki klas IV, 

VI, VII i VIII 

klasy IV, VI, VII  

i VIII 

zgodnie z planami 

klasowymi  

 

 

 

 

 

Zajęcia umuzykalniające p. K. Grodzka klasy I - III zgodnie z planem 

klasowym 

 

 

 

 

hol 

Poznaj Poznań, czyli spotkania  

z poznańskimi legendami 

 

p. B. Żyto; 

 p. M. Ślatała 

 

 

klasy II  czwartek 

od 7.I-11.III 

16.00-16.45 sala 202 

Moja mała ojczyzna – Poznań  

 

p. M. Krupecka klasy I - III piątek  

(od X) 

15.10 – 15.55 205 



Teatr Małego Aktora * 

 

 

p. E. Wronka klasy I – III  piątek  15.10 – 15.55 204 

ABC ekonomii 

 

 

p. M. Łopatka informacje wkrótce    

Kółko teatralne:  

„Nasz zaczarowany świat”  

 

 

p. A. Przybylska 

p. K. Sypniewska 

klasy:1a,1c,1d  

 

 

czwartek 8.15 – 9.30  świetlica 

Kółko plastyczne 

 

 

p. A. Przybylska 

p. K. Sypniewska 

 

klasy :1a, 1c, 1d piątek  8.15 – 9.30 świetlica 

Kółko muzyczno – ruchowe 

 

 

p. E. Grochowska klasa 1b  środa 8.15 – 9.30 świetlica 

Kółko plastyczne 

 

 

p. M. Olejniczak 

 

klasa 1b  poniedziałek  8.15 – 9.30 świetlica 

Kółko: „Eksperymenty” 

 

 

p. A. Adamczyk 

 

klasa: 3a, 3c piątek  8.15 – 9.30 świetlica 

Kółko: Esperanto 

 

 

p. M. Stankowska 

 

klasa 3a, 3c  czwartek  8.15 – 9.30 świetlica 

Kółko ekologiczne 

 

 

p. P. Dera 

 

klasa:2a; 2b wtorek 8.15 – 9.30 świetlica  

Kółko „Emocje i uczucia” 

 

 

p. M. Litwin 

 

klasa: 2a, 2b, 2c środa 8.15 – 9.30 świetlica 

Kółko plastyczne 

 

 

p. A. Jędrzeja 

 

klasa 2d piątek  8.15 – 9.30 świetlica 



To właśnie ja – zajęcia kształtujące 

kompetencje społeczno-

emocjonalne 

 

p.I.Szaferska  

 

 

 

 

klasy IV  

(zgłaszają  

wychowawcy) 

 

klasy VII 

czwartek                          

(od IX-XII) 

 

czwartek                          

(od IX-XII) 

10.40-11.30 

 

 

11.35- 12.20 

sala 209 

 

 

 

sala 108 

Każdy z nas jest niepowtarzalny - – 

zajęcia kształtujące kompetencje 

społeczno-emocjonalne 

p.A.Jędrzejak 

 

p.I.Kupis 

klasy I 

(zgłaszają 

wychowawcy) 

 

klasy IV 

(zgłaszają 

wychowawcy) 

 

czwartek  

(od IX-XII) 

 

 

czwartek                             

( od IX-X) 

15.10-16.00 

 

 

 

13.30-14.30 

boisko/szatnia 

 

 

 

025 

Wszyscy jesteśmy ważni - zajęcia 

kształtujące kompetencje 

społeczno-emocjonalne 

p.M.Stołowska klasy V 

(zgłaszają 

wychowawcy) 

 

środa                                          

14.09-30.12                            

(co drugi tydzień) 

13.30-14.20 sala 211 

Budujemy świat uczuć i wartości - 

zajęcia kształtujące kompetencje 

społeczno-emocjonalne 

 

 

 

klasy VI 

(zgłaszają 

wychowawcy) 

czwartek                                        

28.10-22.12 

11.35 – 12.20 sala 10 

W grupie raźniej – z emocjami za 

pan brat - zajęcia kształtujące 

kompetencje społeczno-

emocjonalne 

p.K.Ryfa 

 

 

 

 

klasy II 

(zgłaszają 

wychowawcy) 

 

poniedziałek                                                        

21.09- 02.11 

11.35 – 12.20 boisko 

szkolne/szatnia 

Jesteśmy różni, a jednak sobie 

bliscy -  zajęcia kształtujące 

kompetencje społeczno-

emocjonalne 

p.K.Janczarczyk 

 

 

 

 

klasy III 

(zgłaszają 

wychowawcy) 

 

piątek                                                 

14.09 – 30.10  

14.20-15.10 szatnia,                   

sala wf/boisko 

szkolne 

Od złości do radości – rozmawiamy 

o emocjach 

p.K.Janczarczyk 

 

 

 

klasy III 

(zgłaszają 

wychowawcy) 

 

piątek                                          

01.10- 30.12 

14.20-15.10 szatnia/ 

sala wf/boisko 

szkolne 



Zajęcia ruchowe  jako sposób 

radzenia sobie ze stresem * 

p.Szmyt 

 

 

 

klasy VI i VII piątki 

01.10-18.12 

14.20-15.10 

15.10-16.00 

sala 

gimnastyczna/boisko 

szkolne 

„Odrabiani” – matematyka 

 

 

 

E.Jarzina klasy:Va,Vb,                         

VIa, VId 

 

poniedziałek 

14.09-18.12 

12.25-13.15 sala 5 

“Odrabianki”– język polski 

 

 

 

 

 

Beata Kowalik 

 

 

Beata Kowalik 

klasy Va, Vb, VIa, 

VIb, VId, VIg 

 

klasy IVa, IVb, IVc, 

VIe,VIf 

poniedziałek 

14.09-30.12 

 

czwartek 

14.09 – 30.12 

14.20-15.50 

 

 

 

14.20-14.50 

sala 4 

 

 

 

sala 4 

Kółko Kulinarne * 

 

 

p.E.Grochowska klasy III-VI środa  15.15-16.00 

 

sala 5 

Kółko gitarowe * p. D. Cejba 

 

 

klasy IV- VIII poniedziałek  16.00 – 16.45 hol 

Zespół muzyczny *  p. D. Cejba  

 

 

klasy IV – VIII  wtorek  16.00 – 16.45 hol 

Szkolne Koło Caritas*  p. J. Podgórna 

 

 

klasy VII I VIII wtorek 15.10 – 15.55 

 

sala 5 

 

 


