
OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

Klasy 4 -8 

 

Zajęcia płatne – 20 zł/ miesiąc 

Koło Naukowe Biologów 

Kl. 5 
termin: środa, 14.10 - 14.55, 12 osób 
prowadzący: pani Monika Szymańska 

Kl. 6 
termin: wtorek, 14.40 - 14.55, 12 osób 
prowadzący: pani Monika Szymańska 

 

Zajęcia skierowane do uczniów szczególnie zainteresowanych 

biologią. Spotkania mają na celu utrwalać i poszerzać wiedzę 

uczniów, dawać możliwość samorealizacji, łączyć teorię z praktyką 

oraz pozwalać na odkrywanie tajników wiedzy biologicznej poprzez 

doświadczenia i obserwacje. Celem zajęć jest nabycie lub 

doskonalenie umiejętności tj. samodzielne sporządzanie 

preparatów mikroskopowych, posługiwanie się mikroskopem, 

tworzenie problemów badawczych, hipotez, wyciąganie 

wniosków, prowadzenie dokumentacji z wykonywanych 

obserwacji i doświadczeń. 

Koło Naukowe Chemików 

Kl. 7  
termin: czwartek, 14.10 - 14.55, 12 osób 
prowadzący: pani Monika Szymańska 

Zajęcia skierowane do uczniów szczególnie zainteresowanych 

chemią. Spotkania mają na celu utrwalać i poszerzać wiedzę 

uczniów, dawać możliwość samorealizacji, łączyć teorię z praktyką 

oraz pozwalać na odkrywanie tajników wiedzy chemicznej. Celem 

zajęć jest nabycie lub doskonalenie umiejętności tj. posługiwanie 

się sprzętem laboratoryjnym, stosowanie się do przepisów BHP  

w pracowni chemicznej, dokonywanie obserwacji i wyciąganie 

wniosków z przebiegu reakcji chemicznej, prowadzenie 

dokumentacji w formie kart pracy. 

Koło Naukowe Matematyków 
 
Kl. 4  
termin: środa, 7.05 - 7.50, 12 osób 
prowadzący: Joanna Mruk 
 
Kl.5 
termin: wtorek, 13.45 - 14.30, 12 osób 
prowadzący: pani Anna Miętka 
 
Kl.6 
termin: wtorek, 14.10 - 14.55, 12 osób 
prowadzący: pani Joanna Mruk 
                        

Jeżeli interesujesz się matematyką, chcesz rozwijać swoje 

matematyczne pasje, chciałbyś przygotować się do kuratoryjnych 

konkursów matematycznych i nie tylko, nie boisz się pytać  

i dociekać problemu zagadnienia zapraszamy na zajęcia w miłej 

atmosferze. 

 

Koło języka angielskiego - zajęcia 
rozwijające  

 
Kl.4 
termin: czwartek, 07.05 - 07.50, 12 osób 
prowadzący: pani Marta Wojtas 
 

Zajęcia pomogą uczniom rozwinąć swoje zdolności językowe. 

Głównych ich celem jest wykorzystanie potencjału oraz zasobu 

słownictwa każdego ucznia do poprawnego komunikowania się  

w języku angielskim. Podczas zajęć uczniowie będą mieli również 

okazję rozszerzyć swoje słownictwo o nowe zwroty i wyrażenia jak 

również przygotować się do konkursów językowych. Proponujemy 



Kl.6 
termin: piątek, 07.05 – 07.50, 12 osób 
prowadzący: pani Natalia Szabla 

 

zajęcia z wykorzystaniem anglojęzycznych, oryginalnych 

materiałów w zakresie czytania, słuchania oraz komunikowania się. 

Deutsch ist leicht - koło z języka niemieckiego 

 

Kl. 4 

termin: piątek, 07.05 - 07.50, 12 osób 
prowadzący: pani Katarzyna Szczęśniak 

Koło zainteresowań z języka niemieckiego dla klas IV i V daje 

uczniom możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy i sprawności 

zdobytych podczas godzin lekcyjnych. Głównym celem nauki 

języków obcych jest komunikacja – posługiwanie się językiem w 

sytuacjach życia codziennego. Tym łatwiej przychodzi realizacja 

tego celu, im ciekawiej przyswajany jest materiał zarówno 

leksykalny, jak i gramatyczny. Zabawa, duża ilość materiału 

obrazkowego, prace manualne, ruch, gry i ćwiczenia interaktywne 

stanowią podstawę realizacji wyznaczonych celów. Podczas zajęć 

uczniowie przygotowują się również do konkursów językowych 

„Panda” i „Deutschfreund”. 

Deutsch macht Spaß - koło z języka 

niemieckiego 

Kl. 5 
termin: środa, 14.10 - 14.55, 12 osób 
prowadzący: pani Edyta Śliwa 

„Myślenie wizualne- narysuj to”   
 
Kl. 3 – 4 
termin: poniedziałek 14.10 - 14.55, 12 osób 
prowadzący: pani Aneta Majorek - Knapik 
 
 
 

Co to jest myślenie wizualne? – to umiejętne przedstawienie myśli  

w sposób graficzny. Uwaga: Żeby tworzyć notatki wizualne nie jest 

wymagana umiejętność rysowania. Każdy jest w stanie się tego 

nauczyć. Grafika jest najprostszym i najczytelniejszym sposobem 

przekazu informacji i ich odczytywania. Twórcze działanie jest 

najlepszym i niekiedy jedynym sposobem zaspokajania coraz to 

nowych potrzeb dzieci, które powinny być uzewnętrzniane. Zajęcia 

dają możliwość każdemu uczniowi wykazania się kreatywnością. 

Drogi uczniu, dlaczego warto „myśleć wizualnie”?- utrzymasz 

skupienie i koncentrację, pobudzisz kreatywność, ułatwisz sobie 

zapamiętywanie, wizualnie przyswajasz treści, nauczysz się robić 

atrakcyjne notatki, zrozumiesz przekaz, będziesz miał dobrą 

zabawę. 

 

Mindfullness- trening uważności 
 
Kl. 4 - 5 
termin: środa 15.30 - 16.15, 10 osób 
prowadzący: pani Aneta Majorek - Knapik  
 
 

We współczesnym świecie umysł dziecka jest nieustannie 

bombardowany nadmiarem informacji, natłokiem myśli oraz 

nowych zadań do wykonania. Dzieci są przepełnione tym 

wszystkim co dzieje się wokół nich. Dzieci podobnie jak dorośli 

doświadczają codziennego stresu. Mindfulness (trening 

uważności) daje wiele korzyści, uczy nazywać emocje, wycisza ciało 

i umysł, uczy zarządzania swoimi emocjami, poprawia 

koncentrację. Praca z uważnością przekłada się na osiągnięcia 

edukacyjne a także na relacje rodzinne oraz  

z rówieśnikami. Na zajęciach: nie oceniamy, cokolwiek dziecko 

powie jest ważne, nie ma złej odpowiedzi o ile oczywiście jest  

z szacunkiem dla drugiej osoby. Uczymy się empatii. Rysujemy, 

ruszamy się, dużo czasu poświęcamy swobodnej rozmowie, 

czytamy historyjki. 



Mistrzowie kaligrafii- zajęcia ze sztuki 
pięknego pisania i iluminowania tekstu  

Kl. 5 - 8  
termin: poniedziałek, 15.00 - 15.45, 8 osób 
prowadzący: ks. Rafał Kasperek 

 

To zajęcia dla tych osób, które pragną stawiać pierwsze kroki  

w kaligrafii i iluminacji tekstu, czyli sztuce pięknego pisania  

i ozdabiania tekstu. Kaligrafia kształtuje nie tylko charakter, ale 

przede wszystkim cierpliwość, dokładność, sumienność, a przede 

wszystkim otwiera na piękno. Dlatego adepci kaligrafii na zajęciach 

poznają uncjałę (pierwsze pismo chrześcijańskiej Europy, 

stosowane przede wszystkim do przepisywania Biblii), pismo 

gotyckie (teksturę, czyli textus quadratus) i pisma renesansowe. 

Wykonają też iluminację tekstu. 

Koło teatralne  
„Na deskach szkolnej sceny”  

 
 
Kl. 4 - 8 
termin: piątek, 15.00 - 15.45, 15 osób 
prowadzący: pani Agnieszka Krzan 
                       
 

Po co nam teatr? Jak w zwykły i niezwykły sposób mówić  

o zjawiskach otaczającego nas świata? Jak napisać wiersz o wietrze 

w sadzie? Jak przygotować głosową interpretację utworu  

i zredagować opowiadanie o tym, co wydarzyło się dziś w szkole? 

Jak czytać, aby być słuchanym z zapartym tchem? Twórcze zajęcia 

z języka polskiego dadzą Ci odpowiedź na te wszystkie pytania. 

Celem naszych tegorocznych spotkań jest kształcenie umiejętności 

interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji  

i operowania głosem oraz przygotowanie do konkursów 

recytatorskich, teatralnych, pięknego czytania. Zajęcia mają 

pokazać, że przedstawienie teatralne może być dla Ciebie 

wyjątkowym doświadczeniem, że teatr jest miejscem szczególnym, 

że można tutaj coś ważnego przeżyć i czegoś ważnego się 

dowiedzieć o świecie, o człowieku i o sobie samym. Gorąco 

zachęcam do udziału w spotkaniach!  

Pracownia artystyczna 
 

Kl. 4 - 7 
termin: środa, 14.10 - 14.55, 15 osób 
prowadzący: pani Iwona Wrońska - Stopa 
 

Pracownia artystyczna ma stworzyć przestrzeń dla uczniów klas 4-

7 pragnących rozwijać swoją twórczość. Podczas zajęć uczniowie 

poznawać będą podstawy malarstwa pod względem technologii 

poszczególnych technik tj.: tempera, akwarela, gwasz, pastel. 

Podstaw rysunku poznając techniki: ołówek, węgiel, sepia. 

Podstawy grafiki wklęsłej i wypukłej. Inspiracją do działań 

plastycznych będą proponowane reprodukcje prac znanych 

twórców oraz praca z martwą naturą oraz modelem, jak również 

krótkie filmy instruktażowe. Podczas zajęć uczniowie poznają 

również sylwetki artystów i przykładowe prace związane  

z poznanymi dziedzinami oraz technikami. Planowany jest udział w 

konkursach plastycznych. 



Szkolne Koło Muzyczne “Allegro” 
 
Kl. 1- 8 
termin: środa, 15.00 - 15.45, 25 osób 
prowadzący: pani Joanna Janas 
 

Zajęcia skierowane dla uczniów lubiących muzykę. W czasie 

spotkań koła będziemy poznawać nowe piosenki, przygotowywać 

oprawę muzyczną piątkowych mszy św i innych szkolnych 

wydarzeń. Nie zabraknie także muzycznych zabaw oraz gry na 

szkolnych instrumentach muzycznych. Udział w spotkaniach koła 

pozwoli dzieciom rozwinąć swoje zainteresowania muzyczne. 

Wspólne śpiewanie sprzyja nawiązywaniu nowych, koleżeńskich 

relacji, nabywaniu umiejętności współpracy, a także pozwoli 

zrelaksować się po wzmożonym wysiłku intelektualnym. Zajęcia 

bezpłatne dla uczniów. 

Koło historyczne “Poznajemy zabytki 

Krakowa” 

 

Kl. 4 -8  

termin: sobota (1 x miesiąc) 
prowadzący: pani Katarzyna Cupiał 

Zajęcia w ramach kółka historycznego mają na celu przybliżenie 

uczniom klas 4-8 dorobku kulturalnego i historycznego Krakowa, 

poznania historii miasta poprzez zwiedzanie ciekawych miejsc  

i muzeów. Zajęcia prowadzone są w formie wycieczek 

poznawczych. Uczestniczymy także w bieżących wydarzeniach 

historycznych, które odbywają się na terenie Krakowa lub  

w najbliższej okolicy. Każda wycieczka do muzeów krakowskich lub 

w plener sprawia, że uczniowie zdobywają uzupełniają  

i wzbogacają wiedzę z zakresu kultury, sztuki i historii. 

 

Programowanie od A do Z - Baltie i Scratch 

klasy V - VI 

 

Kl. 5  - 6  
termin: poniedziałek, 07.05 - 07.50, 13 osób 
prowadzący: pani Agata Seweryn 
 

Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży 

technologią informacyjną, kształtowanie aktywności poznawczej  

i twórczej ucznia, umiejętności logicznego myślenia, umiejętności 

koncentracji, prezentacji własnego zdania i pomysłu, zadaniowego 

podejścia do stawianych problemów oraz umiejętności pracy 

zespołowej poprzez zabawę, doświadczanie i eksperymentowanie. 

Rozwiną wiedzę związaną z programowaniem. Uczniowie nauczą 

się korzystania się z wizualnego języka programowania Scratch  

i Baltie. 

Grafika Komputerowa - GIMP 

 

 

Kl. 7 - 8 
termin: wtorek, 15.00 - 15.45, 13 osób 
prowadzący: pani Agata Seweryn 
 

Program zajęć koła informatycznego ma na celu: podnoszenie 

poziomu kultury informatycznej, rozwijanie zainteresowań 

informatycznych uczniów oraz tworzenie warunków do realizacji 

twórczości uczniowskiej w dziedzinie grafiki. Podczas zajęć 

uczniowie poznają między innymi narzędzia związane z obróbką 

zdjęć, retuszem portretów, fotomontażem, a także 

przygotowywaniem szablonów, prostych gifów czy postów  

z tekstem na portale społecznościowe. 

Lekkoatletyka 
 
Kl. 4 - 8 

Lekkoatletyka to: wszechstronny rozwój, pasja, zdrowie, płotki, 

sukces, sztafeta, energia, przyjaźń, zawody, zwycięstwo, skok w 

dal, stadion, zabawa, talent, 100m, medale, trener. 



termin: piątek, 7.05 - 7.50, 30 osób 
prowadzący: pani Aleksandra Włodarska  
 

Koło rowerowo - turystyczne 
 

Kl. 3 - 8 
termin: sobota, 15 osób 
prowadzący: pani Aleksandra Włodarska   

Kółko turystyczno-rowerowe odbywa się w miesiącach wrzesień, 

październik, kwiecień, maj, czerwiec.  Zajęcia 2x w miesiącu 

obejmują zajęcia na rowerach oraz turystykę pieszą w górach. 

Zajęcia rowerowe trwają od 2-6 godzin, dystans 20 do max 40 km, 

najczęściej trasy łatwe bez męczących podjazdów. Poznajemy 

Kraków i okolice dostępne trasami rowerowymi, zajęcia często 

połączone z innymi aktywnościami sportowymi. Zajęcia turystyki 

górskiej to wycieczka autokarowa- jednodniowa. Koszt dodatkowy 

dla uczestnika za przejazd autokarem, obiad, przewodnik. 

Wędrujemy szlakami turystycznymi w górach zdobywając szczyty. 

Badminton 
 

Kl. 4 - 8 
termin: poniedziałek, 14.10 - 14.55, 16 osób 
prowadzący: pan Piotr Pancerz 

Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów grą  

w badmintona i kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej oraz 

przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez prawidłową 

rozgrzewkę. Uczniowie będą uczyć się podstawowych elementów 

technicznych występujących w badmintonie, takich jak serw 

forhendowy i bekhendowy, uderzenia forhendowe i bekhendowe, 

clear, drop, smecz, driver. Podczas zajęć uczniowie poznają 

przepisy gry w badmintona. 

Siatkówka 
 

Kl. 4 -8 
termin: poniedziałek 15.00 - 15.45, 24 osoby 
prowadzący: pan Piotr Pancerz 

Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów dyscypliną 

sportową - piłką siatkową oraz kształtowanie ogólnej sprawności 

fizycznej. Podczas zajęć uczniowie kształtują swoją sprawność 

kondycyjną i koordynacyjną, a także uczą się przygotowywać 

organizm do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę. Uczestnicy 

ponadto doskonalą podstawowe elementy techniczne 

występujące w piłce siatkowej, takie jak: poruszanie się po boisku, 

zagrywka (sposobem górnym i dolnym), odbicia (sposobem 

górnym i dolnym), blok, atak (zbicie, kiwnięcie, plas), a także 

podstawowe elementy taktyczne, takie jak ustawienie w obronie  

i ataku, rotacja zawodników, rodzaje asekuracji, gra z jednym  

i dwoma wystawiającymi.' 

Piłka nożna 
 
Kl. 4-8 
termin: piątek, 14.40 - 15.25, 16 osób 
prowadzący: pan Filip Ścieżka 

Celem zajęć jest propagowanie piłki nożnej wśród dzieci młodzieży 

jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu. Na zajęciach 

uczestnicy uczą się podstawowych elementów piłkarskich poprzez 

różnego rodzaju zabawy. Zajęcia mają również na celu rozwijanie 

cech motorycznych uczniów, takich jak: szybkość, siła, 

wytrzymałość, koordynacja ruchowa i gibkość.  Nadrzędnym celem 

jest wywołanie uśmiechu wśród ich uczestników i dobrego 

samopoczucia. 



Zajęcia organizowane przez firmy zewnętrzne na terenie szkoły- klasy 4 -8  
(płatność wg indywidualnych ofert firm) 

Szachy  
Grupa 1 
termin: wtorek 13.45 - 14.30, maks. 16 os. 
prowadzący: pan Dariusz Mikrut  
 
Grupa 2 
termin: wtorek 14.40 - 15.25, maks. 16 os. 
prowadzący: pan Dariusz Mikrut 

Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków 
 
Link do zapisów i wszelkich informacji: 
https://www.dwiewieze.krakow.pl/zapisy-online-na-zajecia-
szachowe-klub-szachowy-dwie-wieze-krakow/  
 
https://www.dwiewieze.krakow.pl 

Taniec nowoczesny (układy taneczne do 

popularnej muzyki rozrywkowej, hip hop, 

zumba, tańce towarzyskie) 

 

Kl. 4 - 8 
termin: poniedziałek, 15.00 - 15.45, 40 osób 
prowadzący: instruktor ze szkoły tańca 

Szanowni Państwo!  

Proponujemy zorganizowanie kursu tańca dla dzieci  

z Państwa Szkoły. Nauka odbywałaby się na terenie szkoły 

poza zajęciami lekcyjnymi, co nie obciążałoby rodziców 

dodatkowym przyprowadzaniem dzieci na zajęcia. Program 

nauczania został specjalnie przygotowany dla dzieci w wieku 

szkolnym. Zajęcia są prowadzone w sposób dynamiczny  

i bardzo atrakcyjny dla dzieci. Celem i wizją naszej szkoły 

tańca jest trafiać do serc dzieci na każdym etapie ich rozwoju, 

tak aby poprzez taniec i zabawę inspirować dzieci oraz 

zaszczepiać w nich pasję do tańca. Program kursu obejmuje:  

 - taniec nowoczesny (układy taneczne do 

popularnej muzyki rozrywkowej, hip – hop, 

zumba)  

 - taniec towarzyski   

 

Nauka odbywałaby się jeden raz w tygodniu 

przez godzinę lekcyjną (45 min). 

Odpłatność za zajęcia wynosi 125 zł za 

semestr to jest minimum 14 spotkań.  

 Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu 

października i kończą w połowie czerwca. W roku szkolnym 

odbędzie się minimum 28 spotkań – II semestry zajęć 

(zajęcia nie odbywałyby się w dni ustawowo wolne od 

szkolnictwa – ferie, święta). Na zajęciach wykorzystujemy 

muzykę typowo taneczną (turniejową) jak również 

popularną muzykę rozrywkową.  Niezależnie od stałej bazy 

tańców co roku wprowadzamy kilka nowości tanecznych.  

 Zajęcia są prowadzone przez młodych instruktorów, którzy nie 

tylko kochają taniec, ale przede wszystkim lubią pracować z 

dziećmi. Proponujemy również:  

• Turniej Tańca na zakończenie sezonu, gdzie dzieci mogą 

zaprezentować zdobyte umiejętności, a rodzice 

https://www.dwiewieze.krakow.pl/zapisy-online-na-zajecia-szachowe-klub-szachowy-dwie-wieze-krakow/
https://www.dwiewieze.krakow.pl/zapisy-online-na-zajecia-szachowe-klub-szachowy-dwie-wieze-krakow/


podziwiać swoje pociechy  

• Wyjazd na obóz taneczno-rekreacyjny w okresie 
wakacyjnym  

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z naszą Szkołą.  

 

Małopolska Akademia Tańca i Rekreacji  

www.taniec-rekreacja.pl  

Aneta Węclewska  

Tel. 501-497-282  

weclewska.aneta@gmail.com 
 

Nauka gry na instrumentach muzycznych kl. 
1 - 8 

 
pianino 
gitara 

Zajęcia prowadzone przez MDK - szczegółowe informacje pod 
numerem 604 440 418 

 


