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OFERTA ZAJĘĆ 

DODATKOWYCH 

2020/2021 

KLASY 4-8 

ZAPISY NA ZAJĘCIA: 

Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zawiszy Czarnego 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

ul. Paryska 25 

03-945 Warszawa 
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JIU – JITSU 

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Wyzińska (córka Pani Uli 

Zalewskiej) 

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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RETORYKA 

Nauczyciel prowadzący: Adam Kędzierski  

klasy: 4– 8 

 

 

Celem zajęć pozalekcyjnych będzie kompleksowe rozwijanie wypowiadania 

się za pomocą sztuki mówienia. Uczestnicy zajęć oprócz poznawania 

znamienitych retorów będą ćwiczyć swoją mowę podczas wystąpień.  

Zajmiemy się również debatami oxfordzkimi oraz będziemy uczyć się  

o filozoficznej budowie refleksji teoretycznej. Dodatkowo podczas zajęć będą 

ćwiczenia praktyczne związane z emisją głosu.   
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KALIGRAFIA - SZTUKA PIĘKNEGO PISANIA 

Nauczyciel prowadzący: Edyta Kołodziejczyk 

Klasy: 4-6 

 

 

 

 

 

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 

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!  
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ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 

ÓSMYCH – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

Nauczyciel prowadzący: Renata Mizeracka 

Klasa: 8 

(zajęcia online) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koło przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.  
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IMPROVE YOUR ENGLISH 

Nauczyciel prowadzący: Paula Kozubal 

Klasy: 7a 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

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                                                                                       

CHAMPION  

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Piskorz 

Klasy: 7-8 

 

 

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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JĘZYK HISZPAŃSKI 

Nauczyciel prowadzący: Jessica Pereyra 

Klasy: 4-5 

 

 

 

 

Zapraszam wszystkich do nauki języka hiszpańskiego. Jest to trzeci 

najpowszechniej używany język na kuli ziemskiej, więc na pewno warto go 

poznać i rozwijać. Język hiszpański przyda się zarówno w Hiszpanii, jak i na 

wyprawie do niemal wszystkich krajów kontynentu amerykańskiego. 

 

Każdy temat zostanie zaopatrzony w sposób bardzo aktywny poprzez platformę 

europejską online i umożliwia uczniom utrwalenie poznanego materiału na 

zajęciach. 

 

Nauka będzie wesołą zabawą, ponieważ tylko wtedy będzie ona bardziej 

skuteczna i efektywna. 
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SZACHY 

Instruktor prowadzący: Izabela Śliwińska 

Klasy: 4-6 grupa zaawansowana 

 

 

 

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.  
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