
BILARD – dlaczego jest tak ważnym i cenionym sportem 

 

 

ZAPRASZAMY 7 - latki  

do Innowacyjnej Klasy I Bilardowej  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica  

w Kielcach 
 

 

Jeśli chcesz by Twoje DZIECKO w atrakcyjny sposób: 

 rozwijało umiejętności matematyczne 

 osiągało bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych  (matematyka, fizyka) 

 zapoznawało się od najmłodszych lat z prawami fizyki i geometrii: np. zastosowanie trzech 

zasad dynamiki Newtona (akcja – reakcja) -  badanie torów ruchów bili, z jaką siłą uderzyć 

bile, pod jakim kątem, określić siły powypadkowe 

 rozwijało uzdolnienia matematyczne, geometrię, układ współrzędnych kartezjańskich itp. 

 znało prawo Hooke'a 

 opanowało zdrowy sposób tłumienia emocji, analityczne myślenie  

 ćwiczyło i rozwijało swój umysł 

 nauczyło się precyzji i koncentracji (niezbędne podczas pisania kartkówek  i sprawdzianów) 

 kształtowało wyobraźnię przestrzenną 

 opanowało emocje i stres 

 uczyło się od najmłodszych lat aktywnego spędzania czasu wolnego z dala od nałogów                          

i uzależnień  

 rozwijało umiejętności manualne i zręcznościowe 

 potrafiło oceniać sytuację podczas rozwiązywania problemów 

 uczyło się przewidywania. 
 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do klasy I BILARDOWEJ  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach 

 
 

BILARD to sport wprowadzony na dworach królewskich (Król Ludwik XI – król Francji). 

Ogromne serce i zapal poświęcił bilardowi słynny władca Francji Ludwik XIV.  

W bilard grano w bogatych restauracjach i najlepszych prywatnych hotelach. Niestety, nałożono 

bardzo wysoki i nieopłacalny podatek od stołów bilardowych i sport ten na jakiś czas zanikł. 

Sportowy Związek reaktywowano w 1947 roku. Dziś uczniowie mają możliwość uczyć się tego 

królewskiego sportu pod okiem wykwalifikowanych trenerów, bezpłatnie, na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kielcach. Warto skorzystać z doświadczenia mistrzów, którymi dysponuje 

nasze województwo. 
 

 



Wyróżnia nas: 

 
 atrakcyjna forma lekcji wychowania  - fizycznego (dużo więcej  godzin z wychowania 

fizycznego, a sport to zdrowie):  

 zajęcia rekreacyjno – sportowe 

 nauka reguł „fair play” -  nie od dziś wiadomo bowiem, że sport kształtuje charakter 

człowieka. Rygorystyczny regulamin sportowy narzuca konieczność etycznego 

postępowania, a sportowe współzawodnictwo uczy pracowitości i aktywności 

 znajomość zasad savoir vivre 

 historia bilarda jako dyscypliny sportowej wywodzącej się od króla Ludwika XI – króla 

Francji od połowy XV wieku    

 nabywanie umiejętności językowych poprzez sport i działanie (proponujemy klasę 

dwujęzyczną – bilardową na zasadzie innowacyjności - bilard to gra taktyczna, 

międzynarodowa, w której kontakt z językiem obcym jest nieunikniony). 

 

Zapewniamy! 

 wszechstronny rozwój dziecka 

 profesjonalny ośrodek bilardowy (wyposażony w dwa duże stoły i jeden mały stół oraz 

niebawem bilard interaktywny), który nadal będziemy wzbogacać. 

 zapewniamy profesjonalny sprzęt podczas zajęć 

 zajęcia z instruktorem sportu w dyscyplinie – bilard 

 współpracę z utytułowanymi Mistrzami Bilarda i Mistrzami Świata - w naszym mieście oraz 

okolicach mamy Mistrzów Polski, Mistrza Świata, Wicemistrza Europy, czyli dysponujemy 

dobrym zapleczem, aby móc się pochwalić tego rodzaju sportem. Na terenie Kielc od wielu 

lat działa Polski Związek Bilardowy 

 udział w turniejach i zawodach bilardowych 

Jest to sport dla wszystkich – bilard uprawiają również osoby niepełnosprawne 

 

Ponadto zapewniamy: 
 wykształconą, prężnie działającą kadrę 

 mamy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych 

 zajęcia SKS – taniec oraz bilard w klasach 4-8 

 liczne zajęcia sportowe (samoobrona, piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, gimnastyka, 

dżudo  

 liczne konkursy o różnorodnej tematyce (kodowanie i programowanie, moda i ekologia) 

 szeroko rozwinięta baza językowa 

 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (szachy, LOP, koła zainteresowań, chór,  wolontariat) 

 posiadamy liczne certyfikaty 

 wyposażamy szkołę biorąc udział i realizując projekty z funduszy Unii Europejskiej 

 świetlica szkolna czynna od 6.30 do 17.00 

 stołówka szkolna 

 opiekę pielęgniarki medycznej 

 jesteśmy szkołą prężnie rozwijającą się 
 

ZAPRASZAMY!!! 
Wszystkiego Cię nauczymy, pokażemy Ci jakie masz możliwości, 

a Ty zdecydujesz w przyszłości, kim chcesz być.  


