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OPIS ZAJĘĆ

Atelier de français

Jeśli rozpoczynasz swoją przygodę z językiem francuskim lub czujesz, że chciałbyś kontynuować jego naukę, dołącz koniecznie na te zajęcia!😊 Będziesz
mógł powtórzyć materiał z ubiegłego roku. Na pewno nie zabraknie też nowości i nowych znajomości z uczniami, którzy podzielają Twoje
zainteresowania😊 Au revoir!

Tenis Stołowy, kl. 4-6

Koncentracja i szybkość reakcji – to umiejętności, które niewątpliwie przydają się w życiu! W STO11 masz możliwość je doskonalić zapisując się na zajęcia
sportowe, podczas których rozpoczniesz naukę techniki gry w tenisa stołowego, 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!:)

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

Koło przyrodniczo-filmowe  Kino Przyrodnicze

Serdecznie zapraszamy na cotygodniowe seanse  (z wprowadzeniem i dyskusją) o tematyce przyrodniczej. Dzięki nim poznasz różne krajobrazy świata,
przyjrzysz się bliżej życiu zwierząt i roślin, a także problemom ochrony środowiska. Poznasz też sylwetki badaczy i przyrodników. Kto wie… może kiedyś
zostaniesz jednym z nich 😊



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😊

Well Said

Jeśli nauka gramatyki języka angielskiego sprawia Ci trudności lub wręcz przeciwnie – uwielbiasz się jej uczyć – z pewnością doskonale odnajdziesz się na
tych zajęciach!:) Będziesz miał okazję ćwiczyć na nich poprzez odgrywanie scenek, pracę w parach i gry językowe. Przekonasz się, że nauka gramatyki
może być przyjemna i skuteczna!:)

Mistrzowie pisania (warsztaty redaktorskie)

Zajęcia podczas których pod okiem nauczyciela będziecie tworzyć własne teksty i zrobicie pierwszy krok w kierunku kariery dziennikarskiej:)  Warsztaty
pozwolą Ci na doskonalenie i prezentowanie swoich umiejętności językowych, a także podzielenie się  z innymi własnymi zainteresowaniami czy pasjami.
Będziesz mógł napisać artykuł, recenzję lub podzielić się przepisem na swoje ulubione danie:) Głównym celem warsztatów będzie stworzenie przez naszą
redakcję szkolnej gazetki. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników pisania!:) (uczniowie klas 4-8)



Planszówki historyczne + zagadnienia konkursowe

Historia niejednego z nas pasjonuje i wciąga😊 Na tych zajęciach poprzez zabawę i współpracę, poznasz historię! Zarówno tę niedawno, jak i starożytną.
Jeśli lubisz różnorodne gry planszowe, tu na pewno znajdziesz coś dla siebie! Zajęcia skierowane są do uczniów klas 4-6. Zapraszamy!:)

Koło z języka hiszpańskiego

Serdecznie zapraszamy do nauki lub doskonalenia znajomości języka hiszpańskiego, która jest prosta i przyjemna. Jeśli wiesz jak w tym języku pisane jest
dane słowo, prawie zawsze będziesz wiedzieć jak je wymawiać😊 To dużo ułatwia, prawda? Nie czekaj i dołącz do grona osób władających castellano!😊

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:)

Piłka ręczna kl. 3-6

Jeśli chcesz uczestniczyć w życiu sportowym szkoły, jednocześnie dostarczając sobie wielu radości, wrażeń, zadowolenia i satysfakcji, dołącz na zajęcia z
piłki ręcznej. Podobnie jak inne zajęcia sportowe, pozwolą Ci one na wszechstronny rozwój fizyczny, poznanie głównych elementów gry przepisów i zasad
czystej rywalizacji w duchu sportu. Zapraszamy!

Chór STOnoga (kl. 4-8)

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!

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! 😊

Warsztaty wyobraźni

Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby
uznać za niemożliwe ( Dr Sam Micklus)
Jeśli niemożliwe dla Ciebie nie istnieje, koniecznie zostań uczestnikiem tych zajęć!:) Zapraszamy pomysłodawców, ryzykantów i marzycieli do wspólnego
twórczego działania w duchu “Odysei Umysłu”:)


