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KLUB SZACHOWY / CHESS CLUB 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: TOMASZ DYLEWSKI 

KLASY / GRADES: 4-8 

 

 

 

 

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów na zajęcia w klubie szachowym. 
Nie umiesz grać? Nie szkodzi. Na tych zajęciach nauczysz się grać. 
Dawno nie grałeś? Klub w sam raz dla Ciebie. Tu sobie odkurzysz wiedzę i umiejętności. 
Umiesz grać? Tym bardziej zapraszam. Tu znajdziesz przeciwników do gry. 

 

I invite all interested students for the chess club.  

You don’t know how to play chess? It doesn’t matter. You will learn how to play during our meetings.  

You didn’t play for a long time? This club is just perfect for you. Here a refresh your knowledge and 

skills.  

You can play? Then join us now. Here you will find partners to play with. 

 

 

 

LITERATURE CLUB 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: MARTHA OCHOA 

KLASY / GRADES: 4-5 & 6-8 

 

 

 

 

 

This club members will read short stories written by Edgar Allan Poe, de Maupassant, O. Henry, Jack 

London  and many more authors. The club will enjoy discussing the stories while learning about the 

time settings and authors’ lives.  Reading is a journey through many places and times. 



 
 

There is no Frigate like a Book 

To take us Lands away 

Nor any Coursers like a Page 

Of prancing Poetry – 

This Traverse may the poorest take 

Without oppress of Toll – 

How frugal is the Chariot 

That bears the Human Soul – 

~Emily Dickinson~ 

 

 

 

DEBATY OKSFORDZKIE / OXFORD DEBATES 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: WIOLETA POREDA 

KLASY / GRADES: 6-8 

 

 

 

 

 

Własne zdanie ma każdy. Nie każdy potrafi jednak zaprezentować je na forum. W jaki sposób 

przekonać innych do własnych racji? Jak dyskutować, nie obrażając rozmówcy? Sztuka dyskusji jest 

bardzo trudna, łatwo o zgubienie wątku czy niepotrzebne emocje. Bez opanowania jej podstaw nigdy 

nie uda się wykorzystać naszej wiedzy, ani przekonać do własnego stanowiska. Pomimo różnic, 

dyskutanci zawsze powinni dążyć do osiągnięcia porozumienia.  

Jeśli chcesz, aby twoja dyskusja była owocna, nie łam kilku podstawowych zasad. Jakich? Dowiesz się 
na spotkaniach zatytułowanych „Debaty oksfordzkie”.  
Zapraszam uczniów klas 6-8 na spotkania, podczas których będziemy ćwiczyć zasady oraz przebieg 

słynnej Debaty oksfordzkiej. 

 

Everyone has their own opinion. However, not everyone can present them on the forum. How do you 

convince others to your opinions? How to discuss without offending the interlocutor? The art of 

discussion is very difficult, it is easy to lose a thread or to have unnecessary emotions. Without 

mastering its foundations, we will never be able to use our knowledge or defend our own position. 

Despite their differences, the discussers should always strive to reach an agreement. 

If you want your discussion to be fruitful, don't break a few basic rules. Which? You will find out at the 

meetings entitled "Oxford Debates".   



 

I invite students of grades 6-8 to meetings where we will practice the 

rules and the course of the famous Oxford Debate. 

 

 

KLUB GIER PLANSZOWYCH / BOARD GAMES CLUB 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: TOMASZ DYLEWSKI 

KLASY / GRADES: 4-8 

 

 

 

 

 

Zapraszam zainteresowanych uczniów na zajęcia Klubu Miłośników Gier Planszowych. 

Lubisz gry planszowe? Nie masz z kim grać? A może chcesz nowych wyzwań? Zapraszam na moje 
zajęcia, gdzie będziesz mógł poznać nowe gry, spotkasz nowych przeciwników, a przy okazji 
rozwiniesz umiejętności planowania i myślenia strategicznego. 
 

I invite all interested students to the meetings of the Board Games Club. 

Do you like board games? You don't have anyone to play with? Or do you want new challenges? I 
invite you to my classes where you will be able to get to know new games, meet new opponents, and 
at the same time develop skills of planning and strategic thinking. 
 

 

MARTIAL ARTS 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: NICHOLAS ELLIS 

KLASY / GRADES: 6-8 

 

 

 

 

 

Mixed Martial Arts.  Combined practice of techniques, skills, theory, and strategies of a combination 
of Martial Art Disciplines. Including techniques and theories from the sport and self-defense including 
Taekwondo, Kickboxing, Brazilian Jiu Jitsu, and Folk Style(American)Wrestling. 



 

The coach, Mr. Nicholas Ellis has practiced and competed in various 
martial arts stated above in the USA and around the world since he was a teenager. He holds the rank 
of purple belt in Brazilian Jiu Jitsu  
A common class will be a proper Warm Up, with running and calisthenics ( Pushups, jumping jacks, 
running, and stretching) and explanation of why we warm up.  
Followed by the basic techniques of one of the disciplines such as the position of the hands and feet 
(The guard and stance), footwork, defensive and offensive techniques; such as a block, duck,punch, 
or kick. 
 Also a strategy behind a technique.  
As the basics are learned these techniques will be demonstrated and taught in combination. 
Ending with a cool down with stretching and walking slowly and an explanation of the Cool Down.  
 
Of course, this class is led by example by the coach and teaching the students the ways of practicing 
and exercising safely and instilling a character of integrity and self-control. 
 
All levels of experience and fitness are encouraged to join grades 6-8!  
 
For now gym shorts or track pants, t-shirts, and  sneakers are all that is required! Please bring water 
for rest periods!  
If wearing shorts please wear shorts with a length slightly above the knee! No very short shorts!! 
 

 

 

 

WIERSZOWIDŁA / POETRY CLUB 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: WIOLETA POREDA 

KLASY / GRADES: 4-5 

 

 

 

 

 

„Niełatwa słów wymowa! Ha! Trudna na to rada. Jeszcze trudniejsze słowa, gdy się je w całość 

składa!” 

Zapraszam uczniów klas 4 i 5 na bliskie spotkania z poezją. Będziemy czytać, analizować i 

interpretować wiersze. Wesołe i bardzo poważne. Smutne i śmieszne. Wielkich poetów i nasze 

własne. Udoskonalimy naszą dykcję, oddech i odwagę do wystąpień publicznych. Wyćwiczymy języki i 

uwrażliwimy się na piękno polskiej mowy. 

Powiedz szybko, kilka razy z rzędu: Taca, taca, taca, taca…. Plącze się język? Świetnie! Właśnie na 

Ciebie czekam w każdy poniedziałek o 15:30. 

 



 

"Pronunciation of words is not easy! Ha! It's hard to do. Words are 

even more difficult when put together!" 

I invite students of grades 4 and 5 to close encounters with poetry. We will read, analyze and interpret 

the poems. Cheerful and very serious. Sad and funny. Great poets and our own. We will improve our 

articulation, breath and courage for public speaking. We will practice languages and become sensitive 

to the beauty of Polish speech. 

Say quickly, several times in a row: tray, tray, tray, tray.... Tangling tongue? Great! I'm just waiting for 

you every Monday at 3:30. 

 

 

KLUB BIEGACZA / RUNNING CLUB 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: WOJCIECH BŁASZCZUK 

KLASY / GRADES: 6-8 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam wszystkich uczniów którzy chcą rozpocząć  i kontynuować swoją przygodę z bieganiem. Celem jest  

kształtowanie i doskonalenie sprawności fizycznej ogólnej oraz specjalnej, rozwój psychomotoryczny,  

uświadomienie konieczności regularnej aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka,  kształtowanie 

poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,  kształtowanie pożądanych zachowań i postaw oraz 

wdrażanie do współdziałania w zespole,  wspomaganie prawidłowego harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, 

kształtowanie nawyków zdrowego żywienia. Treści które będziemy realizować na zajęciach dotyczyć będą 

kształtowania i rozwijania zdolności motorycznych,  oraz opanowania prawidłowej techniki i wiedzy z zakresu 

biegania. 

 

I invite all students who want to start and continue their adventure with running. The goal of these activities is 

to shape and improve special and general fitness, psychomotor development, to become aware of the necessity 

of regular physical activity in each person’s life, to shape a sense of responsibility for own and others health, to 

shape the desired behaviors and attitudes, to implement team work, to support proper harmonious physical 

development of children, to shape the habits of healthy eating. The content that we will pursue will involve 

shaping and developing motor skills, and mastering the correct technique and knowledge in the field of 

running. 

 

 

 

 



 
 

KLUB PIŁKI NOŻNEJ  / FOOTBALL CLUB 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: LUCAS MORAL GARCIA 

KLASY / GRADES: 4-6 & 6-8 

 

 

 

 

 

Celem  zajęć pozalekcyjnych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie 

aktywnego wypoczynku, znajomość i stosowanie różnorodnych formy aktywności fizycznej i aktywnego 

wypoczynku, umiejętność przygotowania swojego organizm do wysiłku, rozwijanie inwencji twórczej, 

odpowiedzialność i samodzielność, poznanie podstawowych przepisów gier i zabaw, poznanie własnych 

zdolności motorycznych i umiejętności dokonania samooceny, umiejętność stosowania zasady fair play w 

czasie gier i zabaw, współpraca w grupie, rozbudzanie zainteresowań sportowych.   

Zadania ogólne zajęć to doskonalenie cech motorycznych: szybkości, zwinności, gibkości, skoczności, siły i 

wytrzymałości. Ćwiczenia wpływające na kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Nauka elementów techniki: 

poruszania się w obronie i ataku, strzały i podania, stałe fragmenty gry. Nauka elementów dotyczących taktyki 

gry: atak szybki i pozycyjny. Eliminowanie błędów dotyczących techniki. Nauka współpracy w zespole.  

Opanowanie podstawowej terminologii dotyczącej piłki nożnej. Udział uczniów w zawodach sportowych.  

 

 

CHÓR SZKOLNY  / SCHOOL CHOIR 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY / TEACHER: ŁUKASZ MIELKO 

KLASY / GRADES: 4-6  

 

 

 

 

 

 

 

Nie możemy dłużej pozwolić na trwonienie talentów, dlatego powołujemy do życia chór szkolny. Lepszego 

momentu już nie będzie, gdyż chórem zaopiekuje się pan Łukasz Mielko – wokalista, trener emisji głosu i 

interpretacji piosenki, wokalista i solista zespołu Sound’n’Grace. 

 

We can no longer allow talent to be wasted, which is why we bring the school choir to life. There will be no 

better tim, because the choir will be taken care of by Mr. Łukasz Mielko – vocalist, voice broadcast and 

interpretation coach, vocalist and soloist of the band Sound'n'Grace. 

 

 



 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE – ROK SZKOLNY 2020/2021 

ADDITIONAL ACTIVITIES – SCHOOL YEAR 2020/2021 

 
 

 

 



 

 

 

 


