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CHEMIA W KUCHNI 

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Siwek 

Klasy: 4-5 

 

 

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów klas 4 i 5 szkoły podstawowej 

do „magicznego” świata chemii. 

Celem zajęć jest poznanie substancji i prostych zjawisk chemicznych w naszym 

najbliższym otoczeniu. Kuchnia to doskonały warsztat pracy oraz miejsce, gdzie 

można znaleźć szereg substancji chemicznych, które będą stanowiły podstawowe 

odczynnik wykorzystywane na zajęciach. Wykonywane doświadczenia oraz 

obserwacje umożliwią wszystkim Młodym Chemikom zrozumienie popularnego 

stwierdzenia „wszystkiemu jest winna chemia”. 

Jeżeli chcesz sprawdzić jakie niezwykłe zdolności ma czerwona kapusta, 

stworzyć własne perfumy lub dowiedzieć się co czyni cebulę cebulą przyjdź na 

„Chemię w kuchni”.  
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ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII 

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Siwek 

Klasy: 5-8  

 

 

Zapraszam wszystkich uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej na zajęcia 

wyrównawcze z biologii. 

Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy 

z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej,  

a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami. Ponadto zajęcie 

umożliwią uzupełnienie treści realizowanych na lekcjach (w przypadku 

nieobecności) lub napisanie zaległych prac klasowych oraz ewentualnych 

popraw. 
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KOŁO POLONISTYCZNE 

„UCZEN W ŚWIECIE KULTURY, JĘZYKA  

I OBRAZU”  

Nauczyciel prowadzący: Krystyna Krysiuk 

Klasa: 8 

 

 

 

 

 

Celem zajęć jest rozwijanie języka ucznia na coraz wyższych poziomach tekstów 

kultury: obrazów, przekazów multimedialnych, filmów, spektakli teatralnych, 

ponadto poznawanie tajników dziennikarstwa. 

Program zajęć zakłada:  

 redagowanie i wydawanie periodyku „Kurier z Paryskiej”, 

 prowadzenie szkolnego radiowęzła, 

 analizę i interpretację różnorodnych tekstów kultury, 

 przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z języka polskiego 

dla uczniów szkół podstawowych woj. Mazowieckiego, 

 przygotowanie do konkursu ogólnopolskiego Galileo (Centrum Edukacji 

Szkolnej) 
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KOŁO TEATRALNE  

Nauczyciel prowadzący: Renata Mizeracka 

Klasa: 7 

 

 

 

 

 

 

 

Koło przeznaczone jest dla dzieci, które już uczestniczyły w zajęciach  

w ubiegłym roku szkolnym (klasy 7). 

 Koło teatralne to szansa na rozwijanie u dzieci nie tylko umiejętności radzenia 

sobie ze stresem,  ale także empatii czy wrażliwości. 

Pozalekcyjne zajęcia teatralne sprzyjają budowaniu relacji, uczą 

odpowiedzialności, stawiają na aktywność młodzieży. Zakładają one 

wychowanie twórczego człowieka, który potrafi podejmować wiele działań  

z własnej inicjatywy, nie boi się wyzwań i realizuje swoje pasje i marzenia. 

W bieżącym roku szkolnym przygotujemy dwa spektakle teatralne. Wybór 

repertuaru będzie uwzględniał preferencje i potrzeby dzieci. 
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KOŁO POLONISTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE 

DO KONKURSU POLONISTYCZNEGO 

Nauczyciel prowadzący: Renata Mizeracka 

Klasa: 7 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koło przygotowujące do konkursu polonistycznego ma za zadanie wspomagać 

ucznia w odkrywaniu własnych możliwości twórczych i rozwijaniu 

indywidualnych uzdolnień literackich. Poprzez poznawanie wybitnych  dzieł 

kultury wzbogacimy swoja wiedzę o literaturze, malarstwie czy muzyce. 

Będziemy pracować w szkole, ale i poza nią. 

Uczeń będzie miał szansę nauczyć się samodzielnie wyszukiwać  potrzebne mu 

informacje  i materiały, a także podszkoli swój warsztat pisarski. 
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ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA 

POLSKIEGO 

Nauczyciel prowadzący: Renata Mizeracka 

Klasy: 6-7 

 

 

 

 

 

 

 

Na zajęcia zapraszam tych uczniów, którzy chcieliby albo powtórzyć sobie 

materiał już omawiany na zajęciach, albo mają potrzebę dopytania czy 

wyjaśnienia nieścisłości związanych z trudnymi lub niekoniecznie trudnymi 

zagadnieniami związanymi z bieżącym materiałem. Pamiętaj, że masz prawo nie 

rozumieć, bo język polski jest naprawdę skomplikowany :) Jeżeli potrzebujesz 

pomocy, wpadaj do sali polonistycznej!  Zapraszam na inspirującą podróż do 

fascynującego świata gramatyki, ortografii i literatury! 
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KSIĄŻKI I KONFLIKTY / BOOKS AND 

CONFLICTS 

Nauczyciel prowadzący : Łukasz Wnuk 

Klasy  4-5 

 

 

 

 

 

 

 

Istotą funkcjonowania w świecie jest rozwiązywanie konfliktów, zarówno na 

planie zewnętrznym, gdy rzecz dotyczy interesów, polityki czy sprzątania pokoju, 

jak i wewnętrznym – przy okazji dokonywania wyborów czy decyzji o udzieleniu 

wsparcia drugiej osobie. Nie jest także przypadkiem, iż konflikt jest osią niemal 

każdego tekstu literackiego.  

Na podstawie wybranych utworów, przede wszystkim z zakresu podstawy 

programowej, wspólnie ustalimy, jak ich bohaterowie radzili sobie w spornych 

sytuacjach i czy w ogóle je dostrzegali. Wyobrazimy sobie, jak jeszcze można 

byłoby się wówczas zachować i jakie byłyby konsekwencje. Dalszy ciąg kursu, 

w zależności od oczekiwań Uczestników, przybrać może kształt warsztatów 

wystąpień publicznych, treningu pisemnych wypowiedzi wyrażających 

stanowisko, zajęć wprowadzających pisanie kreatywne lub połączenia 

wymienionych wcześniej form. 
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Cele zajęć: pogłębianie krytycznej lektury tekstu, doskonalenie zdolności 

hierarchizacyjnych, stymulowanie rozwoju myślenia abstrakcyjnego, 

dostrzeganie związku kultury z życiem człowieka, inne umiejętności wyrażone 

podstawą programową. 

 

 

 

SPORTOWE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE 

Nauczyciel prowadzący: Monika Lipińska-Jeziorowska 

Klasy: 1-4, 5-8 

 

 

 

 

 

Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i są przeznaczone dla wszystkich 

uczniów. Będziemy na nich podnosić swoje umiejętności oraz doskonalić 

materiał z lekcji wychowania fizycznego. Forma zajęć będzie luźna a ćwiczenia 

dostosowane do potrzeb uczniów. Będzie to również możliwość spróbowania 

różnych dziedzin sportu oraz zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu kultury 

fizycznej. 

 

 

 

mailto:sekretariat@zawisza.szkola.pl
http://www.zawisza.szkola.pl/


 Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zawiszy Czarnego 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

 
ul. Paryska 25                                                                                                                                                 tel: 22 617-60-89 
03 – 945 Warszawa                                                                                                       mail: sekretariat@zawisza.szkola.pl  
NIP: 113-133-59-02                                                                                                                             www.zawisza.szkola.pl                                                                                       

 

 

 

 

 

TENIS STOŁOWY 

Nauczyciel prowadzący: Monika Lipińska – Jeziorowska 

Klasy: 4-8 

 

 

 

 

 

Zajęcia mają na celu popularyzację tej dyscypliny sportu wśród uczniów naszej 

szkoły. Zadaniem zajęć będzie kształtowanie i doskonalenie harmonijnego 

rozwoju fizycznego  oraz zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo 

warunków do podwyższenia swoich umiejętności. Poprzez tenis stołowy 

uczniowie będą wdrażani do „zdrowego” współzawodnictwa oraz do 

przestrzegania zasad Fair Play. Uczniowie będą mieli możliwość wykształcenia  

u siebie umiejętności ruchowych, przydatnych w aktywności zdrowotnej oraz 

rekreacji sportowej. Celem zajęć będzie także nauka dyscypliny oraz zachowania 

się w sytuacji zwycięstwa i porażki.  

Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję nauczyć się/doskonalić elementy 

techniczne takie jak : 

*poruszanie się przy stole  
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*bekhend i forhend 

*serwis 

*atak i przyjęcie piłeczki tenisowej 

*elementy taktyki gry 

*oraz przepisy gry w tenisa stołowego 

 

 

PIŁKA NOŻNA 

Nauczyciel prowadzący: Mariusz Gawrylak 

Klasy: 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam wszystkich uczniów którzy chcą rozpocząć  i kontynuować swoją 

przygodę z piłką nożną. Celem zajęć jest wsparcie ucznia w jego wszechstronnym 

rozwoju. Uczeń będzie również poznawał  swoje słabe oraz mocne strony, 

zapoznawał się z podstawowymi przepisami gry w piłkę nożną, uczył się 

elementów technicznych, współpracy w zespole, rozwijał swoją sprawność 

motoryczną.   

Chętnych serdecznie zapraszam, 
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JIU – JITSU 

Nauczyciel prowadzący: Ula Zalewska 

Klasy: 4-5 

 

 

JIU-JITSU jest łagodną sztuką samoobrony. Jest to stary, japoński system walki 

wręcz. Powstał kilkaset lat temu w feudalnej Japonii.  

Treningi odbywają się w grupach wiekowych z uwzględnieniem poziomu 

zaawansowania. Na każdym poziomie  dobór technik jest dostosowany do  wieku 

oraz sprawności psycho – fizycznej ćwiczącego. 
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ŁACINA – JĘZYK ELIT 

Nauczyciel prowadzący: Adam Kędzierski  

klasy: 4– 8 

 

 

 

 

 

Celem zajęć pozalekcyjnych będzie kompleksowe poznawanie języka 

łacińskiego oraz kultury antycznej, jak również literatury starożytnej. 

Uczestnicy zajęć oprócz poznawania gramatyki języka odnajdą liczne 

nawiązania do języków obecnych w postaci latynizmów. Będziemy również 

badać literaturę klasyczną w oparciu o metodę historyczno – krytyczną. 

Miłośnicy języka elit posiądą prestiżowe zdolności, które ułatwią pracę na 

innych przedmiotach. 

 

P.S. Każde zdanie po łacinie brzmi dumnie.  
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KALIGRAFIA - SZTUKA PIĘKNEGO PISANIA 

Nauczyciel prowadzący: Edyta Kołodziejczyk 

Klasy: 5-8 

 

 

 

 

 

Czy zapomniana? Dziś przeżywa swoje odrodzenie. Powrót do pisma 

kaligraficznego jest jak sięganie do starych zdjęć, na które patrzymy  

z sentymentem, odkrywając ich niepowtarzalny nastrój i tajemniczy urok 

minionych epok. Ludzie zajmujący się kaligrafią zgodnie twierdzą, że pięknego 

pisma nie można zastąpić. Nawet najpiękniejsza czcionka komputerowa jest 

pozbawiona duszy. Nie ma w niej emocji, charakteru i myśli osoby pochylającej 

się nad kartą papieru. Nie ma godzin spędzonych na mozolnym  tworzeniu 

kształtów liter, które są niepowtarzalne.  Skupienie i praca nad tekstem to walka 

ze swoimi słabościami, ćwiczenie charakteru i cierpliwości. 

Dawne narzędzia pisarskie, stalówka, atrament, gęsie pióro przenoszą nas do 

początków państwa chrześcijańskiego,  średniowiecznego skryptorium, na Dwór 

Stanisława Augusta, czy przedwojennego biura w Londynie.  Możemy przyglądać 
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się krojowi pisma tengwar (pismo tzw. tolkienowskie), copperplate, uncjale. To 

świat niezwykły, magiczny, do którego chciałabym zaprosić. 

Tematyka i kroje pisma podążają za uczniem, za jego zainteresowaniami i chęcią 

zmierzenia się z nowym wyzwaniem. 

W tym roku szkolnym zapraszam na spotkania oparte na średniowiecznych 

krojach pism. Propozycję kieruję do uczniów klas starszych (od kl. V sp.) 

 godziny zajęć do uzgodnienia 

Gorąco polecam!  

 

KOŁO OLIMPIJSKIE Z MATEMATYKI 

Nauczyciel: Marek Malesa 

Klasy: 6 - 7  

 

Liczby rządzą światem. 

Pitagoras 
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Program zajęć adresowany jest do uczniów którzy wykazują uzdolnienia 

matematyczne i przede wszystkim są zainteresowani pogłębieniem oraz 

rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu matematyki. W czasie zajęć uczniowie 

będą ćwiczyć umysł rozwiązując różnorodne zagadki, gry i łamigłówki, a przede 

wszystkim przygotowywać się do największych konkursów matematycznych  

tj.: konkurs kuratoryjny i Kangur. 

 

 

 

 

KOŁO WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI 

Nauczyciel prowadzący: Marek Malesa 

Klasy: 6 - 7  

 

 

Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających 

problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie 

programowej. Umożliwiają uzupełnienie treści realizowanych na lekcjach, 

napisanie zaległych prac klasowych lub ewentualnych popraw. 
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MATHRIDERS   (zajęcia płatne) 

Nauczyciel prowadzący: Sylwia Domańska 

Klasy: 3-5 

 

" MathRiders to unikalny program nauczania matematyki, który pomaga uczniom 

rozumieć zagadnienia matematyczne i równocześnie czerpać przyjemność  

z nauki. Dzięki zróżnicowanym poziomom nauczania oraz przyjaznej atmosferze 

nauka jeszcze nigdy nie była tak prosta! Innowacyjny program, dopasowany do 

indywidualnych potrzeb każdego dziecka, wykracza poza tradycyjne ramy 

pojmowania nauczania. Matematyka może stać się nareszcie zrozumiałym 

przedmiotem szkolnym jak również  inspirującą nauką" 

 

mailto:sekretariat@zawisza.szkola.pl
http://www.zawisza.szkola.pl/


 Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zawiszy Czarnego 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

 
ul. Paryska 25                                                                                                                                                 tel: 22 617-60-89 
03 – 945 Warszawa                                                                                                       mail: sekretariat@zawisza.szkola.pl  
NIP: 113-133-59-02                                                                                                                             www.zawisza.szkola.pl                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA FILOZOFICZNE PRZYGOTOWUJĄCE 

UCZNIÓW DO KONKURSU FILOZOFICZNEGO 

Nauczyciel prowadzący: Bernadeta Obrębowska 

Klasy: 6-8 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia te przygotowują do Konkursu Filozoficznego organizowanego przez 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne.  

W programie zajęć: koncepcje filozoficzne od filozofów przyrody po Immanuela 

Kanta.  

Laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do liceum. 

Dla tych, którzy nie chcą podjąć konkursowych wyzwań, będzie to solidna porcja 

wiedzy. 
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– Filozofia zaczyna się od zdziwienia – mówił Arystoteles. To zdziwienie 

możemy przetworzyć w systematyczną pracę. 

 

 

 

 

 

 

IMPROVE YOUR ENGLISH 

Nauczyciel prowadzący: Paula Kozubal 

Klasy: 6 

 

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został opracowany zgodnie 

z programem nauczania w klasach IV-VIII i uwzględnia realizację podstawowych 

treści programowych. Program ma na celu umożliwić uczniom utrwalenie 

poznanego na lekcjach materiału. Zajęcia mają na celu pomóc uczniom  

w uzyskaniu lepszych wyników w nauce, utrwaleniu wcześniej zdobytych 

wiadomości w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających 

z nieznajomości struktur leksykalno-gramatycznych. 
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Istotnym elementem zajęć będzie rozbudzenie w uczniach wiary we własne 

możliwości i zwiększenie motywacji do nauki języka. Program będzie 

realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo a metody i techniki 

nauczania dobrane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia. 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO  

Nauczyciel prowadzący: Anna Imiołek 

Klasy: 5 
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Program zajęć opierać się będzie o aktualne zagadnienia z lekcji j. angielskiego. 

Uczniowie będą rozwiązywać zadania przygotowujące do sprawdzianów  

i konkursów. Na zajęciach uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoją wiedzę  

z zakresu słownictwa i gramatyki języka angielskiego poprzez różne formy pracy: 

gry, zabawy czy literaturę. 

 

 

 

 

 

CHAMPION  

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Piskorz 

Klasy: 

 

 

The class is  for those students who really like hard work, challenges and want to 

achieve high goals. We will be improving our linguistic skills, discovering new 

sophisticated vocabulary, doing a lot of tests to get the best results in national 

competitions. 
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LITERATURA ANGIELSKA  

Nauczyciel prowadzący: Fawaz Mohagir 

Klasy: 4- 5 

 

 

 

 

Podczas zajęć z literatury angielskiej będziemy umawiać perły pisane przez 

angielskich pisarzy i podejmować próby pisania i wypowiadania się  

w piękniejszym stylu. Podczas tych zajęć będziemy czytać piękne lektury, 

rozmawiać o niej oraz pisać analizy tekstów szlifując swoją znajomość języka 

angielskiego. 
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PREPARATION FOR SPEAKING 

Nauczyciel prowadzący: Fiona Clemens 

Klasy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Join Miss Fiona to prepare for the Cambridge Speaking Exam or just to stretch 

your abilities!  

• Fluency 
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• Confidence 

• Understanding 

• Answers  

 

Don’t be nervous! What is there to be scared of?  

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH CLUB 

Nauczyciel prowadzący: April Cabuena 

Class: 6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

An English club is a place for language learners to use English in a casual setting. 

In this club, you get a chance to practise many different skills in a setting that is 

more like real life.  
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The members will form its own council. The club will meet weekly in different 

settings such as the school, members’ home, outdoors, cafe, or event place where 

members could interact in multi-culture/multigenerational environment. A place 

where it’s natural and comfortable.  

Sample activities are: thematic debates, speech competitions; books, songs and 

movie meetings; games and conversation; excursions (sport, community service, 

sightseeing, picnic, potluck dinner).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERARY JOURNALS- STUDENT EDITION 

Nauczyciel prowadzący: April Cabuena 

Grades: 7-8 

 

 

 

 

 

 

Are you interested in being a pioneer of our school’s literary journal? This is your 

opportunity to hone your writing skills and keep students, staff and teachers 

updated on the latest news. You have the freedom to write your mind through 

feature stories, study tips, fashion, sports, and many more.  

In this activity you will develop your writing ability, learn more about journalism, 

increase your confidence and sense of responsibility.  
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We’re looking for prospective writers, editors, photographers, artists, and students 

with good computer skills.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŁO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO  - COURS 

DE FRANçAIS 

Nauczyciel prowadzący: MGR Katarzyna Uchman 

Klasy: 
 

                  Bonjour à tous! 

 

Utrwalanie nabytych już umiejętności, 

Poznawanie nowych wyrażeń 
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Odrobina gramatyki 

Dużo zabawy 

Mało ocen 

I inne atrakcje 

Chęć do poznawania języka francuskiego - mile widziana 

 

Cytaty o Francji 

 

Antoine Rivalory: Co nie jest jasne nie jest francuskie  

Henri de Bornier: Kazdy człowiek ma dwie ojczyzny: swoja własną oraz Francję 

Adam Mickiewicz: Co Francuz wymyśli to Polak polubi 

Victor Hugo: Ocalić Paryż to więcej niż ocalić Francję, to ocalić Świat 

 

 

 

 

 

GRY LOGICZNE NA KOMPUTER 

Nauczyciel prowadzący: Cezary Wilk 

Klasy: 1-8 

 

Lubisz grać na komputerze? Jeśli bardziej niż element losowy, w grach interesuje 

Was, by wygrana zależała od trafności posunięć, wybierzcie gry logiczne. O tym, 

kto zostanie zwycięzcą decyduje w nich bowiem sprawność myślenia graczy. 

Kategoria ta mieści w sobie różnego rodzaju zagadki logiczne dla dzieci, gry 
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strategiczne, niektóre karciane, labirynty oraz quizy. Wszystkie gry logiczne 

wymagają, by ruszyć głową. To znakomita gimnastyka mózgu dla młodszych  

i starszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZACHY 

Instruktor prowadzący: Izabela Śliwińska 

Klasy: 4-8 grupa zaawansowana 
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To zajęcia, które stanowią doskonałą bazę dla rozwoju psychicznego  

i intelektualnego dziecka, przynosząc mu wymierne korzyści zarówno  

w późniejszej edukacji, jak i życiu codziennym. W czasie lekcji szachowych 

dzieci uczą się nie tylko szacunku dla przeciwnika, ale także koncentracji, analizy 

sytuacji, planowania i osiągania zamierzonego celu. Dzięki szachom usprawniają 

również pamięć, doskonalą umiejętność liczenia, rozwijają inteligencję  

i wyobraźnię.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI AKRO   (zajęcia płatne) 

Instruktor prowadzący: Kamil Bryśkiewicz 

Klasy: 4-6 
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Jesteśmy twórcami innowacyjnego programu nauczania, który od wielu 

lat owocnie realizujemy w ponad 50 placówkach na terenie Warszawy  

i okolic. 🍀 

 

W NASZEJ OFERCIE ZAJĘĆ MINIAKRO- CENTRUM EDUKACJI  

ROZWOJU PREZENTUJEMY  : 

BLOK ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCY TALENTY (naszą dumą jest  

AKROBATYKA) oraz 

BLOK ZAJĘĆ WYRÓWNUJĄCY SZANSE, gdzie znajdują się: 

 

* zajęcia z podstawy programowej 

* zajęcia dodatkowe sportowe oraz artystyczne 

* zajęcia niosące pomoc słabszym 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ warto inwestować  

w rozwój dzieci. Pozostajemy do dyspozycji. 

 

 

 

 

RZEŹBA-CERAMIKA   (zajęcia płatne) 

Instruktor prowadzący: Tadeusz Znosko 
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Klasy: 4-6 

 

  

 

 

 

Tadusz Znosko – artysta rzeźbiarz, członek Związku Polskich Artystów 

Plastyków.  

Proponuję Państwa dzieciom zajęcia z rzeźby ze szczególnym nacickiem na 

ceramikę.  

Zajęcia te pomagają rozwijać umiejętności manualne, wyobraźnię przestrzenną 

oraz kreatywność (jak zresztą wszytskie zajęcia artystyczne). Dodatkową zaletą 

ceramiki jest konieczność połączenia rzeźby z malarstwem (forma przestrzenna 

plus kolorowe szkliwa) a także umiejętność przewidywania (kolor przed 

wypaleniem wygląda zupłenie inaczej niż po wypaleniu). Z moich wieloletnich-

bo już 26-letnich doświadczeń pedagogicznych wynika, że kreatywność jest w 

każdym wieku, należy ją tylko wyzwolić. Moje zajęcia mają to właśnie 

spowodować, pełnie w nich rolę katalizatora.  

Zajęcia są płatne – przeciętnie 100 zl miesięcznie – proporcjonalnie do ilości 

godzin w miesiącu. W tej kwocie mieszczą się WSZYSTKIE koszty (koszt 

materiałów – glina, szkliwa, koszty wypalania,transport, moje honorarium i inne 

nieprzewidziane…). Parktykuję formę płatności z góry w 5 ratach (wrzesień, 

październik I rata, listopad, grudzień II rata itd.) płatne na konto lub gotówką. 

Wysokość rat podam po zapoznaniu się z dokładnym kalendarzem roku 

szkolnego, prawdopodobnie przy zapisach. 

Kilka słów o artyście : członek sekcji rzeźby ZPAP, uczestnik wielu wystaw 

indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Od około 20 lat skupiony na 

działalności pedagogicznej (zajęcia z dziećmi, młodzieżą, praca z aktorami  

z maska dell”arte) oraz na realizaji projektów ceramicznych w architekturze 

(osiedle Żoliborz Artystyczny). 

 
 

JOGA DLA DZIECI 

Instruktor prowadzący: Beata Kaźmierczak 
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Klasy:  

 
Joga dla Dzieci jest formą połączenia precyzyjnego ruchu z umiejętnością słuchania 
i wykonywania poleceń. Dzięki połączeniu Ruchu z elementami gier czy zabaw, które proponuję 
na zajęciach, ćwiczenia jogi stają się atrakcyjną dla dzieci formą nie tylko relaksu w ruchu, 
ale sposobem na spożycie energii w tak obecnie potrzebnym ruchu w ciele. 
Korzyści jakie dzieci wynoszą z zajęć to: 

 wzmacnianie i uelastycznianie wszystkich mięśni i kręgosłupa 

 korzystny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego 

 poczucie kontroli nad ciałem w aspekcie zrównoważonych ustawień poszczególnych grup 

mięśniowych 

 wzrost koncentracji 

 umiejętność wykonywania poleceń 

 stabilność emocjonalna 

 wyciszenie, równowaga 

 

 

 

 

 

Cours de français 
    Koło z języka francuskiego 

W roku szkolnym 2019/2020 

mailto:sekretariat@zawisza.szkola.pl
http://www.zawisza.szkola.pl/


 Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zawiszy Czarnego 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

 
ul. Paryska 25                                                                                                                                                 tel: 22 617-60-89 
03 – 945 Warszawa                                                                                                       mail: sekretariat@zawisza.szkola.pl  
NIP: 113-133-59-02                                                                                                                             www.zawisza.szkola.pl                                                                                       

 

 

 

Mgr Katarzyna Uchman zaprasza uczniów na francuski po lekcjach 

 

                  Bonjour à tous! 

 

 

 

Utrwalanie nabytych już umiejętności, 

Poznawanie nowych wyrażeń 

Odrobina gramatyki 

Dużo zabawy 

Mało ocen 

I inne atrakcje 

Chęć do poznawania języka francuskiego - mile widziana 

 

 
 

Poniedziałki i środy na ósmej godzinie lekcyjnej: od 15:10 do 15:55 
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Cytaty o Francji 

 

Antoine Rivalory: Co nie jest jasne nie jest francuskie  
Henri de Bornier: Kazdy człowiek ma dwie ojczyzny: swoja wlasną oraz Francję 

Adam Mickiewicz: Co Francuz wymyśli to Polak polubi 

Victor Hugo: Ocalić Paryż to więcej niż ocalić Francję, to ocalić Świat 
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