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KLASY 4.

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

L. 6 12.55-13.40 BASEN

L.7 13:50-14:35

L.8 14:45-15:30 Koło dekoratorskie
Zręczne ręce

M. Kędra

Planszówki historyczne
Kamila Kobryńska

Koło matematyczne
Bartosz Bieniak

Mały programista
Martyna Superczyńska

Piłka Koszykowa
Marcin Gaj

Emotkowe pożeracze
smutków
(2 lekcje)

Joanna Wojda

Klub Obserwatorów
Przyrody
Agnieszka

Ostrach-Kowalska

Deutsch hat Klasse
Magdalena Kowacz

Bonjour la France
Katarzyna Okoń

Scena Leopolda
koło teatralne

Magdalena Kowalczuk

Tenis Stołowy
Marcin Gaj

L9 15:40-16:25 Piłka nożna
Arkadiusz Jurek

Piłka Koszykowa
Marcin Gaj

Szkolne Centrum
Projektów Językowych

Daniel Bartkowski

Piłka nożna dla
dziewcząt

Arkadiusz Jurek

Rozmówki Komputerowe
Joanna Wojda



KLASY 5.

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

L.7 13:50-14:35 Koło j. angielskiego
Fun with CLIL

Joanna Wąsikowska

L.8 14:45-15:30 Młody Pitagoras
Piotr Żaczek

Koło dekoratorskie
Zręczne ręce

Małgorzata Kędra

Planszówki historyczne
Kamila Kobryńska

Pod lupą
Joanna Florczak

Piłka Koszykowa
Marcin Gaj

Emotkowe pożeracze
smutków (2 lekcje)

Joanna Wojda

Fit für Deutsch?
Renata

Zadrożna-Kołakowska

Ortografia i gramatyka
na wesoło

Magdalena Michalak

Koło kulinarne
lekcja 8 i 9

Joanna Florczak

Chór STOnoga
Bernadeta Janda

Koło konkursowe -
język angielski

Monika Bulik

Tenis Stołowy
Marcin Gaj

Scena Leopolda
koło teatralne

Magdalena Kowalczuk

L.9 15:40-16:25 Piłka nożna
Arkadiusz Jurek

Piłka Koszykowa
Marcin Gaj

Szkolne Centrum
Projektów Językowych

Daniel Bartkowski

Szkolna Redakcja
Klimatyczna

Magdalena Michalak

Tenis Stołowy
Marcin Gaj

Piłka nożna dla
dziewcząt

Arkadiusz Jurek

Rozmówki
Komputerowe
Joanna Wojda



KLASY 6.

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

L.7 13:50-14:35 Los juegos en el
aprendizaje de español

Justyna Zielińska

Films are fun!
Anna Weiss

L.8 14:45-15:30 Planszówki historyczne
Kamila Kobryńska

Pod Lupą
Joanna Florczak

Piłka Koszykowa
Marcin Gaj

Emotkowe pożeracze
smutków (2 lekcje)

Joanna Wojda

Fit für Deutsch?
Renata

Zadrożna-Kołakowska

Matematyczni
geniusze

Martyna Superczyńska

Koło kulinarne
lekcja 8 i 9

Joanna Florczak

Chór STOnoga
Bernadeta Janda

Scena Leopolda
koło teatralne

Magdalena Kowalczuk

Koło matematyczne
Bartosz Bieniak

Tenis Stołowy
Marcin Gaj

L.9 15:40-16:25 Piłka nożna
Arkadiusz Jurek

Piłka Koszykowa
Marcin Gaj

Szkolne Centrum
Projektów Językowych

Daniel Bartkowski

Szkolna Redakcja
Klimatyczna

Magdalena Michalak

Tenis Stołowy
Marcin Gaj

Piłka nożna dla
dziewcząt

Arkadiusz Jurek

Rozmówki Komputerowe
Joanna Wojda



KLASY 7.

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

L.0 7:15 Deutsch einfach so
Magdalena Kowacz

L.8 14:45-15:30 Koło Konkursowe -
język angielski

Monika Bulik

Emotkowe pożeracze
smutków (2 lekcje)

Joanna Wojda

Chór STOnoga
Bernadeta Janda

Tenis Stołowy
Marcin Gaj

L.9 15:40-16:25 Literat…Laureat…
Polonistyczne koło

konkursowe
Magdalena Kowalczuk

Historyczne koło
konkursowe

Kamila Kobryńska

Piłka nożna klasy
Arkadiusz Jurek

Koło chemiczne
Joanna Florczak

Dyskusyjny Klub
Czytelniczo-Filmoznawczy

Magdalena Michalak

Szkolne Centrum
Projektów

Językowych
Daniel Bartkowski

Młody Pitagoras
Piotr Żaczek

Szkolna Redakcja
Klimatyczna

Magdalena Michalak

Ad Astra
Piotr Żaczek

DELE - przygotowanie
do egzaminów

zewnętrznych z j.
hiszpańskiego

Ewa Wódkowska

Tenis Stołowy
Marcin Gaj

Piłka nożna dla
dziewcząt

Arkadiusz Jurek

Akademia programisty
Joanna Wojda



KLASY 8.

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

L.0 7:15 Deutsch Plus - koło
konkursowe z języka

niemieckiego dla klas 8,
Renata

Zadrożna-Kołakowska

Deutsch Plus - koło
konkursowe z języka

niemieckiego dla klas 8,
Renata

Zadrożna-Kołakowska

Przygotowanie do
egzaminu ósmoklasisty z

matematyki
Bartosz Bieniak

L.8 14:45-15:3
0

Tenis Stołowy
Marcin Gaj

L.9 15.40 -
16.25

Literat…Laureat…
Polonistyczne koło

konkursowe
Magdalena.Kowalczuk

Historyczne koło
konkursowe

Kamila Kobryńska

Koło Konkursowe z
języka angielskiego dla

klas 8
Anna Kubiak-Mardas

Szkolne Centrum
Projektów Językowych

Daniel Bartkowski

Koło Konkursowe z języka
angielskiego dla klas 8

Anna Kubiak-Mardas

“ad Astra”
Piotr Żaczek

Koło chemiczne
Joanna Florczak

DELE - przygotowanie do
egzaminów zewnętrznych

z j. hiszpańskiego
Ewa Wódkowska

Tenis Stołowy kl. V-VIII
Marcin Gaj

Akademia programisty
Joanna Wojda



OPIS ZAJĘĆ

Bonjour la France!
Koło rozbudzające i rozwijające zainteresowanie językiem francuskim.
Na zajęciach będziemy:
-uczyć się podstawowych zasad wymowy, słówek i wyrażeń niezbędnych w codziennej komunikacji,
-śpiewać piosenki i recytować wierszyki,
-zwiedzać wirtualnie najpiękniejsze miejsca we Francji,
-próbować francuskich specjałów,
-oglądać francuskie filmy,
-rozwiązywać quizy,
-uczyć się łamańców językowych…
Chętni będą mogli wziąć udział w konkursie Rhymes and Songs.
Max 12 osób.

Tenis Stołowy, kl. 4-6
Koncentracja i szybkość reakcji – to umiejętności, które niewątpliwie przydają się w życiu! W STO 11 masz możliwość je doskonalić zapisując się na zajęcia sportowe z tenisa
stołowego. Na zajęciach tych rozpoczniesz naukę lub udoskonalisz technikę gry, 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!:)

Piłka Koszykowa, kl. 4-6
Michael Jordan, Kobe Bryant, Marcin Gortat czy Marcin Gaj….któż nie chciałby grać w koszykówkę tak jak najlepsi? Teraz masz okazję wejść w świat gwiazd koszykówki.
Jednak musisz zacząć od podstawowego treningu, który pozwoli Ci uzyskać pewność siebie, wzmocni Cię fizycznie i duchowo, nauczy techniki gry, rzutów do kosza oraz
poruszania się po boisku z piłką. Przyjdź na zajęcia, to takie proste, reszta zależy od Ciebie.

Scena Leopolda
Podczas tych zajęć zajrzysz za kulisy sztuki teatralnej. Jeśli kiedykolwiek myślałeś o tym, jak 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 :)

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😊



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!:)

Planszówki historyczne + zagadnienia konkursowe
Historia niejednego z nas pasjonuje i wciąga😊 Na tych zajęciach poprzez zabawę i współpracę, poznasz historię! Jeśli lubisz różnorodne gry planszowe, tu na pewno
znajdziesz coś dla siebie! Zagramy zarówno w tradycyjne, znane od wieków gry jak i współczesne pasjonujące planszówki. 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!:)

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:)

Chór STOnoga
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! 😊

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!

Ad Astra
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:)
Zapraszam!:)

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

Emotkowe pożeracze smutków - szycie, które niesie dobro.
Będziemy się uczyć szycia ręcznego. Możemy stać się częścią ogólnopolskiego programu, w którym uczniowie szyją maskotki, poduchy, przytulanki aby wesprzeć
potrzebujących. Sami też wybierzemy tych, których obdarujemy.
Wpłata jednorazowa 50 zł na zakup niezbędnych materiałów i przyborów do szycia (igły, nożyczki,tkaniny, nici, filc w arkuszach)

Deutsch Plus - koło konkursowe z języka niemieckiego dla klas 8 (Renata Zadrożna-Kołakowska, optymalnie 2 godz. tygodniowo)
Chcesz powiedzieć coś po niemiecku i masz z tym problem? Brakuje Ci słów, wyrażeń, zwrotów? A może dbasz o “poprawność gramatyczną” i chciałbyś/chciałabyś rozwinąć się
w tym zakresie? Chcąc wiedzieć i potrafić więcej, tak by “krok po kroku”, skutecznie przygotowywać się do konkursów gramatycznych, leksykalnych a także kulturoznawczych z
języka niemieckiego, zapisz się na koło Deutsch Plus!

Fit für Deutsch?
Lubisz tańczyć, śpiewać i uczyć się w ruchu? Lub zanurzyć się w języku, słuchając bajek, historyjek, wierszy? A może masz talent do recytacji? W taki właśnie
zabawowo-artystyczno-literacki sposób będziemy lepiej poznawać język niemiecki (i siebie samych), a przy tym … świetnie się bawić!!! Zapraszam!

Koło chemiczne
W czasie tych zajęć poznasz chemię od kuchni! Odkryjesz między innymi przepisy na doświadczenia kuchni molekularnej oraz sekret idealnego majonezu. Nie zabraknie też
czasu na rozwiązywanie chemicznych zadań i utrwalenie wiadomości zdobytych podczas lekcji. Zapraszamy!

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.

Szkolne Centrum Projektów JęzykowychTo koło dla tych, którzy chcieliby realizować wszechstronne projekty językowe w języku angielskim. Na kole uczniowie samodzielnie
opracowują pomysły na realizację przedsięwzięć językowych w formie projektów (filmy, nagrania audio, przedstawienia, itp), planują, przygotowują i w rezultacie prezentują swoje
dokonania.

Szkolna Redakcja Klimatyczna
Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów, którym nieobojętny jest stan naszej planety i jej przyszłość. Podczas spotkań będziemy działać w ramach międzynarodowego
programu “1Planet4All”. Tworząc różnorodny w formie i treści materiał dziennikarski, staniemy się rzeczniczkami i rzecznikami ochrony klimatu w naszym najbliższym otoczeniu.
Przy okazji - będziemy trenować umiejętności redakcyjne, ćwiczyć krytyczne myślenie, uczyć się współpracy i komunikacji bez barier. Uwaga! “1Planet4All” to intensywny,
całoroczny projekt, a więc zapraszam osoby wytrwałe, konsekwentne, z głową pełną pomysłów.



Dyskusyjny Klub Czytelniczo-Filmoznawczy
Kim jest współczesny człowiek? W jakim kierunku zmierza świat? Co sprawia, że chorujemy na zaburzenia nastroju? Czy rzeczywistość wirtualna umożliwia samorozwój? Gdzie
szukać szczęścia? Czym jest przyjaźń i miłość? Na te oraz wiele innych pytań spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedzi, punktem wyjścia czyniąc krytyczną analizę tekstów
literackich i materiału filmowego.

Ortografia i gramatyka na wesoło
Celem zajęć jest łączenie nauki ortografii i gramatyki ze świetną zabawą. Podczas wspólnych spotkań zagramy w statki ortograficzne, stworzymy gramatyczno-ortograficzne
planszówki, pobawimy się w ortograficzne podchody, zbudujemy labirynty i escape-roomy. Do utrwalenia wiedzy językoznawczej wykorzystamy również narzędzia TIK. Motto?
Radość, kreatywność, współpraca! I zero nudy.

Koło dekoratorskie Zręczne ręce
Lubisz obdarowywać swoich najbliższych własnoręcznie wykonanymi prezentami, a może dekorować dom z okazji różnych uroczystości i świąt?
Na zajęciach koła będziesz mieć okazję spróbować swoich sił robiąc m.in. łapacze, przytulanki, obrazy, rzeźby, biżuterię itp.
Wpłata na materiały wykorzystywane podczas zajęć ( 50 zł na semestr) bezpośrednio do n-la prowadzącego.

Los juegos en el aprendizaje de español (Gry planszowe w nauce hiszpańskiego)
Kółko na którym uczniowie grając w różne gry planszowe pogłębiają swoją znajomość hiszpańskiego, uczą się praktycznego wykorzystania języka, a także rozwijają umiejętność
pracy w grupie (La oca, Czółko, Dobble, Dixit, Zgadnij kto? etc.) Na każdych zajęciach poza samym graniem uczniowie otrzymują mini słowniczek przypominający zagadnienia
gramatyczno- leksykalne  niezbędne do udziału w grze oraz krótkie ćwiczenia.

Klub Obserwatorów Przyrody
Celem kółka jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów poprzez przyrodnicze zajęcia terenowe (na podwórku szkolnym i w najbliższym otoczeniu
szkoły). Na cotygodniowych zajęciach uczniowie nauczą się obserwowania przyrody wokół nich w różnych jej aspektach (pogoda, ptaki, bezkręgowce, rośliny, zjawiska
astronomiczne, skały itp.).
klasy 1-4

Deutsch hat Klasse
Wykorzystując entuzjazm uczniów oraz wychodząc naprzeciw zainteresowaniu językiem niemieckim realizuję koło ‘’Deutsch hat Klasse’’. Koło daje możliwość utrwalenia i
poszerzenia wiedzy zdobytej podczas zajęć. Jest to dobra okazja do podejmowania działań, które mają na celu rozwój osobisty uczniów poprzez kształtowanie takich cech jak
kreatywność czy otwartość oraz kształtowania umiejętności społecznych. Ważnym celem nauki języków obcych jest komunikacja, realizacja tego celu przychodzi łatwiej, jeżeli
przyswajanie materiału gramatycznego  i leksykalnego jest dla uczniów  w interesującej   formie. Zabawa, duża ilość materiału obrazkowego, prace manualne, śpiew, taniec

Koło ‘’Deutsch einfach so’’
Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do licznych konkursów, związanych z tematyką o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz konkursów leksykalnych i
gramatycznych. Serdecznie zapraszam!

DELE
DELE - przygotowanie do egzaminów zewnętrznych z j. hiszpańskiego. Doskonalenie sprawności językowych: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Redagowanie wypowiedzi
pisemnej. Doskonalenie zdolności komunikacyjnych: opis i porównywanie fotografii, dialogi sytuacyjne, wypowiedź na konkretny temat. Klasy 7 i 8.



Koło kulinarne
Idealna beza, biszkopt, majonez to tylko część tajemnic kulinarnych jakie poznamy w czasie zajęć. Wspólne gotowanie będzie czasem poznawania nowych przepisów, technik
kulinarnych i smaków, ale również dobrą zabawą.

Films are fun!
Zapraszam uczniów klas 6 do oglądania angielskich filmów: będziemy oglądać, analizować i czasami też tworzyć własne filmy. Pomiędzy filmami pogramy w różne gry.

Mały programista
Koło informatyczne na którym będziemy programować, projektować i drukować modele 3D, poszerzać swoją wiedzę w zakresie robotyki oraz uczyć się obsługi programów do
obróbki nagrań i tworzenia filmów.


