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Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

L.0 7:15 Konwersacje w języku
hiszpańskim + przygotowanie do

konkursów
s. 218

Emilia Bińczak

Koło konkursowe
Matematyczni geniusze

s. 207
Martyna Superczyńska

Hallo DACHL! -
przygotowanie do
konkursów krajo- i
kulturoznawczych z

niemieckiego
Renata

Zadrożna-Kołakowska s.
208

Niemiecki Plus -
przygotowanie do

konkursów gramatycznych
i leksykalnych z języka

niemieckiego
Renata

Zadrożna-Kołakowska
s.208

L.8 14:45-15:30 Koło psychologiczne
s.  209

Joanna Baran

Koło konkursowe
z historii
s. 004

Anna Klimczak

Literat Laureat -
konkursy polonistyczne

s.211
Magdalena Kowalczuk

Mistrzowie pisania
Martyna Giers

Chór STOnoga
s.218

Bernadeta Janda

Piórem o piórze
s.

Małgorzata Kociołł

Olimpijczycy po angielsku -
przygotowanie do konkursów

s.212
Anna Kubiak-Mardas

Akademia Programisty
s.217

Joanna Wojda

L.9 15:40-16:25 Scena Leopolda - koło teatralne

Magdalena Kowalczuk

Koło chemiczne
s.. chemiczna lub 209

Joanna Florczak

Młody Einstein
s. 215

Piotr Żaczek

Piłka Nożna
Arek Jurek

kl. 4-8

KLASY 8.



OPIS ZAJĘĆ

Atelier de français

Jeśli rozpoczynasz swoją przygodę z językiem francuskim lub czujesz, że chciałbyś kontynuować jego naukę, dołącz koniecznie na te zajęcia!  Będziesz mógł
powtórzyć materiał z ubiegłego roku. Na pewno nie zabraknie też nowości i nowych znajomości z uczniami, którzy podzielają Twoje zainteresowania  Au
revoir!

Deutsch für Dich

Czy wiesz, że język niemiecki  jest drugi pod względem  rozprzestrzenia wśród naukowców? Aż 13 laureatów Nagrody Nobla pisało w tym języku! Na zajęciach
poznasz wiele ciekawostek na temat kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, a także dowiesz się o tradycjach i zwyczajach panujących w krajach
niemieckojęzycznych. Będziesz miał okazję pracować w zespole z koleżankami i kolegami, którzy mają podobne zainteresowania. Zajęcia pomogą Ci również w
przygotowaniu się do konkursów. Bis bald!

Olimpijczycy po angielsku (zajęcia dla kl. 7)

Za nami letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio, Polacy zdobyli 14 medali! Jeżeli język angielski jest Twoją pasją, także możesz powalczyć o złoty laur – te zajęcia
pozwolą Ci na przygotowanie się do olimpiad i konkursów (w tym kuratoryjnego). Pogłębisz swoją wiedzę na temat kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych,
słownictwa, gramatyki języka angielskiego, a także poćwiczyć umiejętności takie jak czytania ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie w
języku angielskim. See you soon! 

Chór STOnoga, klasy 4-8
Zajęcia muzyczne dla lubiących śpiewać poważne i niepoważne piosenki.



Tenis Stołowy, kl. 4-6

Koncentracja i szybkość reakcji – to umiejętności, które niewątpliwie przydają się w życiu! W STO11 masz możliwość je doskonalić zapisując się na zajęcia
sportowe, podczas których rozpoczniesz naukę techniki gry w tenisa stołowego, odbić i zagrań piłki rakietą, zapoznasz się z podstawowymi zasadami gry i
regułami. Jeżeli chcesz zadbać o wszechstronny rozwój fizyczny i sprawnościowy, zapisz się na te zajęcia już dziś!:)

Piórem o piórze
Podczas tych zajęć zgłębisz zarówno tajniki sztuki redakcyjnej tekstów, jak  i gramatyki języka polskiego, by jeszcze lepiej władać językiem ojczystym oraz
przygotować  się do konkursów polonistycznych. Serdecznie zapraszamy!:)

Scena Leopolda
Podczas tych zajęć zajrzysz za kulisy sztuki teatralnej. Jeśli kiedykolwiek myślałeś o tym, ja to byłoby znaleźć się po drugiej sceny, te zajęcia są właśnie dla
Ciebie! Będziemy przygotowywać się do mniejszych i większych form teatralnych, tworzyć spektakle, ćwiczyć dykcję, budować zespół, obcować ze sztuką, a
przede wszystkim świetnie się bawić!:)

Literat...laureat…
Jeśli język polski jest Twoją pasją i marzy Ci się osiągnięcie sukcesu w tej dziedzinie, zostań uczestnikiem koła, na którym będziesz mógł przygotować się do
udziału w różnych konkursach (w tym do kuratoryjnego i olimpiady ogólnopolskiej). Rozwijaj swoje polonistyczne zainteresowania :)

Koło przyrodniczo-filmowe  Kino Przyrodnicze

Serdecznie zapraszamy na cotygodniowe seanse  (z wprowadzeniem i dyskusją) o tematyce przyrodniczej. Dzięki nim poznasz różne krajobrazy świata, przyjrzysz
się bliżej życiu zwierząt i roślin, a także problemom ochrony środowiska. Poznasz też sylwetki badaczy i przyrodników. Kto wie… może kiedyś zostaniesz
jednym z nich 

Fun with CLIL



To zajęcia dla wszystkich uczniów, którzy interesują się językiem angielskim, ale jednocześnie nieustannie chcą poszerzać wiedzę z innych przedmiotów.
Innowacyjna metoda Content and Language Integrated Learning umożliwia takie działania. Jeśli chcesz szlifować swój język angielski, ucząc się jednocześnie
innych rzeczy, koniecznie zapisz się na te zajęcia! Serdecznie zapraszamy

Legend Has It

Kto nie lubi słuchać i opowiadać niesamowitych opowieści? Chyba każdy z nas ma swoje ulubione, które pozwalają nam przenieść się w czasie lub dotrzeć  do
najdalszych zakątków świata. Te zajęcia wprowadzą Cię w niezwykły świat legend i ciekawych historii, które będziesz mógł przekazać swojej rodzinie i
przyjaciołom. Zapraszamy!:)

Well Said

Jeśli nauka gramatyki języka angielskiego sprawia Ci trudności lub wręcz przeciwnie – uwielbiasz się jej uczyć – z pewnością doskonale odnajdziesz się na tych
zajęciach!:) Będziesz miał okazję ćwiczyć na nich poprzez odgrywanie scenek, pracę w parach i gry językowe. Przekonasz się, że nauka gramatyki może być
przyjemna i skuteczna!:)

America 101

Czy wiesz, kto został pierwszym prezydentem w USA? Ile linii metra jest w Nowym Yorku?  Ilu Polaków mieszka w Stanach Zjednoczonych? Te zajęcia pozwolą
poznać Ci odpowiedzi na te i wiele innych pytań!  Koło America 101 powstało powstała z myślą o wszystkich , którzy chcą dowiedzieć się więcej o kulturze,
historii i zadziwiających faktach związanych z USA.

Mistrzowie pisania (warsztaty redaktorskie)



Zajęcia podczas których pod okiem nauczyciela będziecie tworzyć własne teksty i zrobicie pierwszy krok w kierunku kariery dziennikarskiej:)  Warsztaty pozwolą
Ci na doskonalenie i prezentowanie swoich umiejętności językowych, a także podzielenie się  z innymi własnymi zainteresowaniami czy pasjami. Będziesz mógł
napisać artykuł, recenzję lub podzielić się przepisem na swoje ulubione danie:) Głównym celem warsztatów będzie stworzenie przez naszą redakcję szkolnej
gazetki. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników pisania!:) (uczniowie klas 4-8)

Język polski jest ą-ę!

Jeżeli często poszukujesz rozwiązań językowych dylematów, te zajęcia są właśnie dla Ciebie! Poznasz na nich najczęściej popełniane błędy językowe, dzięki
czemu będziesz mógł ich unikać i posługiwać się poprawną polszczyzną na co dzień. Uczestnicy zdobytą wiedzę będą mogli z powodzeniem wykorzystać na
lekcjach języka polskiego, podczas pisania wypracowań, biorąc udział w konkursach czy tworząc artykuły do gazetki szkolnej. Serdecznie zapraszamy uczniów
klas 4-8 :)

Matematyczni geniusze

Wiemy, że wśród uczniów SSP 11 STO nie brakuje matematycznych asów, którzy kochają logiczne myślenie! Na tych zajęciach będziesz mógł rozwijać się
właśnie w tym kierunku, poszukiwać niestandardowych rozwiązań problemów i zadań. Poznasz ciekawostki ze świata matematyki oraz przygotujesz się do
konkursów matematycznych. Łamigłówki  i zagadki to nasza specjalność ;) Dołącz do nas!:)

Koło konkursowe z matematyki

Jeśli marzysz o zdobyciu tytułu laureata olimpiady lub konkursu matematycznego, nie zwlekaj i rozpocznij przygotowania, będąc uczestnikiem tego koła. Pozwoli
Ci to przygotować się m.in. do konkursu kuratoryjnego z matematyki i wielu innych prestiżowych wydarzeń. Dzięki tym zajęciom będziesz mógł  poszerzyć swoją
wiedzy, a także rozwinąć umiejętność czytania ze zrozumieniem treści zadań. Nie może Cię tu zabraknąć!:)

Planszówki historyczne + zagadnienia konkursowe



Historia niejednego z nas pasjonuje i wciąga  Na tych zajęciach poprzez zabawę i współpracę, poznasz historię! Zarówno tę niedawno, jak i starożytną. Jeśli
lubisz różnorodne gry planszowe, tu na pewno znajdziesz coś dla siebie! Zajęcia skierowane są do uczniów klas 4-6. Zapraszamy!:)

Koło konkursowe z historii

Jeśli ciągle mało Ci wiedzy historycznej i marzą Ci się sukcesy w tej dziedzinie, koniecznie dołącz na te zajęcia, dzięki którym będziesz mógł doskonale
przygotować się do konkursów i zdobyć nowe doświadczenie! Czekamy na Ciebie!:)

Koło historyczne dla klas 8

Uczniu klasy 8! To koło jest przeznaczone właśnie dla Ciebie, abyś mógł pogłębiać swoją historyczną wiedzę. Spotykając się tu z innymi uczniami, którzy
podzielają Twoje zainteresowania, będziesz mógł w przyjaznej atmosferze rozbudzać swoją pasję i pogłębiać historyczną wiedzę. Serdecznie zapraszamy!

Koło z języka hiszpańskiego

Serdecznie zapraszamy do nauki lub doskonalenia znajomości języka hiszpańskiego, która jest prosta i przyjemna. Jeśli wiesz jak w tym języku pisane jest dane
słowo, prawie zawsze będziesz wiedzieć jak je wymawiać  To dużo ułatwia, prawda? Nie czekaj i dołącz do grona osób władających castellano!

Piłka nożna

Nie od dzisiaj wiadomo, że sport to zdrowie! :) Biorąc udział w tych zajęciach zadbasz o swój wszechstronny rozwój fizyczny, będziesz doskonalić elementy
techniczne i taktyczne, które zastosujesz podczas gry. Jeśli piłka nożna jest Twoją pasją, nie może Cię tu zabraknąć:)

Piłka ręczna kl. 3-6



Jeśli chcesz uczestniczyć w życiu sportowym szkoły, jednocześnie dostarczając sobie wielu radości, wrażeń, zadowolenia i satysfakcji, dołącz na zajęcia z piłki
ręcznej. Podobnie jak inne zajęcia sportowe, pozwolą Ci one na wszechstronny rozwój fizyczny, poznanie głównych elementów gry przepisów i zasad czystej
rywalizacji w duchu sportu. Zapraszamy!

Chór STOnoga (kl. 4-8)

Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej…  Dlatego, jeśli uwielbiasz śpiewać, przynosi Ci to radość albo chcesz po prostu  rozwijać się w tym
kierunku, nie może Cię tu zabraknąć!:) Możesz stać się częścią wspaniałego zespołu, który będzie reprezentował muzycznie ‘Toruńską’ – serdecznie zapraszamy!

Koło psychologiczne (kl. 7 i 8)

Jeśli chcesz lepiej poznać samego siebie, dowiedzieć się więcej o emocjach, które Ci towarzyszą i poznać mechanizmy ludzkich zachowań, na pewno doskonale
się tu odnajdziesz:) Podczas zajęć poznasz ciekawe i kontrowersyjne  eksperymenty w historii psychologii, pogłębisz wiedzę na temat osobowości człowieka,
różnic indywidualnych, psychologii miłości… :) Warto być z nami!:)

Młody Pitagoras

Matematyka to dziedzina, która spotykamy na swojej drodze każdego dnia - nie ma żadnych wątpliwości co tego, że warto się jej uczyć:) Na tych  zajęciach
będziesz mógł przygotować się do konkursów matematycznych, a także rozwijać umiejętności logiczne, przeprowadzając  analizy i syntezy zadań. Wzmocnisz
wytrwałość w wysiłku umysłowym, dociekliwość w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi. Nauczymy się jak właściwie planować oraz organizować pracę z
zadaniami. Będziemy kształtować także wyobraźnię przestrzenną. To tylko niektóre korzyści - jest ich znacznie więcej!:) Dołącz do nas!

Młody Einstein



Jeśli interesujesz się fizyką i astronomią, chcesz wymienić się swoimi poglądami i spostrzeżeniami z innymi, którzy podzielają Twoje zainteresowania, te zajęcia
są właśnie dla Ciebie!:) Pogłębimy rozumienie teorii i zjawisk fizycznych i astronomicznych, rozwiniemy umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do
rozwiązywania problemów, wyjaśniania zjawisk, planowania doświadczeń i przewidywania przebiegu procesów. Będziemy doskonalić sprawność rachunkową
oraz zdobędziemy umiejętności obserwowania zjawisk i wyciągania wniosków. Nauczymy się jak używać przyrządów z pracowni fizycznej oraz wykonywać
doświadczenia. Czeka na Ciebie wiele atrakcji!:)

Pod Lupą

Na tych zajęciach będziemy obserwować, przeprowadzać doświadczanie i odkrywać to, co w przyrodzie najciekawsze! Poznamy także tajemnice ludzkiego ciała,
budowę zwierząt, roślin i innych organizmów żywych. Zbadamy niezwykłe właściwości chemiczne substancji. Będziemy wykonywać eksperymenty chemiczne,
fizyczne i biologiczne. Nie może Cię tu zabraknąć! 

Rozmówki komputerowe

Czy wiesz, że programowanie uczy różnych dróg rozwiązania problemów i rozwija kreatywność? Dlatego między innymi warto zapisać się na te zajęcia. Wprawki
programistyczne, zadania logiczne, przygotowanie do konkursów, rozwijanie zainteresowań - to wszystko sprawi, że nie będziesz się nudzić i zdobędziesz wiele
umiejętności, które pozwolą Ci odkrywać inne dziedziny wiedzy:) Zapraszamy!:)

Warsztaty wyobraźni

Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać
za niemożliwe ( Dr Sam Micklus)
Jeśli niemożliwe dla Ciebie nie istnieje, koniecznie zostań uczestnikiem tych zajęć!:) Zapraszamy pomysłodawców, ryzykantów i marzycieli do wspólnego
twórczego działania w duchu “Odysei Umysłu”:)

Akademia programisty



Miejsce i czas na rozwijanie pasji programistycznych. Przygotowanie do konkursów informatycznych. Poznawanie różnych języków programowania.

Hallo DACHL!

Jeśli lubisz język niemiecki i interesujesz się geografią, historią i kulturą krajów niemieckojęzycznych, zapisz się na koło Hallo DACHL! Uczestnictwo w tych
zajęciach pozwoli Ci przyjemnie i skutecznie przygotować się do licznych, tegorocznych konkursów wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.
Zapraszamy!:)

Niemiecki Plus

Chcesz powiedzieć coś po niemiecku i masz z tym problem? Brakuje Ci słów, wyrażeń, zwrotów? A może kręci Cię “poprawność gramatyczna” i
chciałbyś/chciałabyś doskonalić swe umiejętności w tym zakresie? Chcąc wiedzieć i potrafić więcej, tak by “krok po kroku”, skutecznie przygotowywać się do
konkursów gramatycznych i leksykalnych z języka niemieckiego, zapisz się na koło Niemiecki Plus!

Koło chemiczne

W czasie tych zajęć poznasz chemię od kuchni! Odkryjesz między innymi przepisy na doświadczenia kuchni molekularnej oraz sekret idealnego majonezu… :)
Będziesz mógł zabłysnąć tą oryginalną wiedzą wśród innych:) Nie zabraknie też czasu na rozwiązywanie chemicznych zadań i utrwalenie wiadomości zdobytych
podczas lekcji. Zapraszamy!

Konwersacje w języku hiszpańskim + przygotowania do konkursów

Fiesta? Siesta? Corrida?:) Jeśli chcesz pogłębić znajomość języka hiszpańskiego, ucząc się przez zabawę, połączyć przyjemne z pożytecznym, przygotować się do
konkursów i mieć poczucie efektywnie spędzonego czasu – dołącz do Nas

Koło konkursowe z języka angielskiego

to przygotowanie ósmoklasistów do konkursu kuratoryjnego, Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów i innych liczących się w rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych konkursów. Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu.


