
 

Zajęcia pozalekcyjne klasy 0-III rok szkolny 2017/2018 

 

 Imię i nazwisko               Nazwa/ kiedy/gdzie Nazwa/ kiedy/gdzie 

Jolanta Karolak   „Mądry maluch” 

poniedziałek 14.00-14.45 s.46 

 

Jolanta Karolak Rytmika w oddziale 

przedszkolnym gr.B 

poniedziałek 13.00-14.00 

Anna Gwóźdź Rytmika w oddziale 

przedszkolnym gr.A 

czwartek 12.00-13.00 

Renata Marszałek 

                

 

Gry planszowe "Kosteczka" 

czwartek s.70 12.45-13.30 

„Plusik” 

czwartek  s.70 11.45-12.30 

Emilia Pruchno-

Szelągowska 

"Klub otwartej Głowy" 

czwartek s.70 10.45-11.30 

                                                                          

„Będę mistrzem kaligrafii” 
piątek 10.45-11.30 s.70 

Agnieszka Chucher- 

Smulczak  

 

"Mały Pitagoras" 

piątek s.13     11.45-12.30 

                                                                             

„Literki i cyferki” 

poniedziałek 11.45-12.30 s.46 

Magdalena Zduńczyk                  „Jestem ważny” 

wtorek 9.50-10.35 s.44 

 

„Literki i cyferki” 

poniedziałek 11.45-12.30 s.46 

Danuta Mazek   

         

                         

Gramy w piktogramy 

"Piktogramek"  

piątek 10.40-11.25 s.63 

„ Pomocnik” 

wtorek 11.45-12.30 s. pod zebrą. 

Barbara Trzaskacz   

                                     

"Trzask" 

poniedziałek 15.30-16.15 s.27 

 „Chcę umieć więcej” 

środa 11.45-12.30  s.63 

Agnieszka Cieśnikowska   

                         

"Liczydełko" 

czwartek 11.45-12.30 s.12 

„Pięknie piszę” 

piątek 9.50-10.35 s.5 

Małgorzata Żebrowska   

                         

 "Ekoludek" 

wtorek   14.45-15.20 s.60 

 

 „Potrafię więcej” 

poniedziałek 11.45-12.30 s.63 

Renata Wleklińska  

                                                                                                   

 ” Szach –Mat” 

czwartek 14.05-15.50  s.45  

„Dam radę” 

czwartek 9.40-10.35 s.13 

Renata Wleklińska „Mały matematyk” kl.II 

czwartek 16.10-17.00 

 

Krzysztof Działakiewicz  ” Szach –Mat” 

czwartek 15.20-16.05  s.45  

 „Dam radę” 

czwartek 9.40-10.35 s.13 

Małgorzata Grzeszczak  

                         

 "Ortografek" 

wtorek 10.45-11.30  s.63 

„Wiem więcej” 

wtorek 10.45-11.30 s.63 

Dominika Grzenkowicz                

    

"Stalówka" 

poniedziałek 12.30-13.45 s.46 

„Mądra główka – łamigłówka „ 

wtorek 12.30-13.15 s.46 

Stanisława Sobolewska  

    

"Szóstka z plusem"  

 

wtorek s.63 11.45-12.30 



Ewa Bałdyga- kl.IIIc                                              „Sówka mądra główka”  czwartek 12.30-13.15 s.12 

Anna Kiesner 

 

 „Mądra główka” 

Poniedziałek 15.15-16.00  s.6 

„Umiem na 5” 

czwartek 11.45-12.30 s.63 

Aleksandra Krysztofiak  

                         

 „Sówka” 

poniedziałek 15.20-16.05 s.64 

„Umiem więcej”  

środa 10.40-11.25  biblioteka 

Magdalena Leszczyńska  

 

„Deutsch ist super” 

 

środa 12.25-13.10 s.3 

Katarzyna Neska  

 

 „Plusik” 

piątek 12.35-13.20   

„Walka z bykami”  wtorek  

s. lustrzana, 9.50-10.35 

 

Ewa Mathea Zajęcia wspierające ucznia 

zdolnego matematycznie kl. I 

poniedziałek   10.45-11.30 

wtorek             10.45-11.30 

                        11.45-12.30 

środa               11.45-12.30 

                        12.45-13.30 

Ewa Mathea Zajęcia wspierające ucznia 

zdolnego matematycznie  kl. III 

poniedziałek   11.45-12.30 

                        12.45-13.30 

                        13.45-14.30                     

środa               10.45-11.30 

                     

 

Renata Wleklińska 

 

Królewska gra –szachy kl.I 

 

wtorek 

 gr.1  15.15-16.00   s.46 

 gr.2  16.10-16.55   s.46 

Barbara Trzaskacz 

Małgorzata Żebrowska 

 

Szachy dla smyka kl. II i III 

 

czwartek 16.15-17.00  s.27 

Urszula Katner „Matematyka w działaniu” 

zajęcia doskonalące 

umiejętności matematyczne ucz. 

kl. III s.3 

 

wtorek gr.1 14.45-15.30 , 

             gr.2 16.10-16.55 

Martyna Majewska „Z angielskim za pan brat” 

 

czwartek  8.55-9.40  s.70 

 

Oliwia Sidorczuk 

 

„Olimpusek” 

  

środa 10.45-11.30 biblioteka 

s.Alicja 

 

Koło biblijne  

 

wtorek 16.30-17.15 s 2 

 
 


