TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 2014/15
JĘZYK POLSKI
Pani Elżbieta Zych
1. Fantasy: zjawisko nie tylko literackie.
2. Czy mówimy dobrze po polsku? (projekt na rzecz podniesienia kultury języka).
3. Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy.
4. Od rylca do klawiatury – historia pisma.
5. Absurd i groteska w wydaniu Sławomira Mrożka.
Pani Dorota Kwiecińska
1. „Superbohater potrzebny od zaraz.” Prezentacja najsłynniejszych herosów kultury popularnej.
2. Kochankowie wszechczasów. Zaprezentowanie słynnych par miłosnych.
3. „Zagrajmy to jeszcze raz. Sami!” Inscenizacje fragmentów Romea i Julii.
4. Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla. Prezentacja twórców.
5. Motyw domu w literaturze.
Pani Anna Jewiarz-Dryło
1. Świat średniowiecza w literaturze, sztuce i filmie.
2. Teatr narodził się w starożytnej Grecji.
3. Spotkanie z Innymi. Prezentacja społeczności z odległego kręgu kulturowego.
4. Przewodnik turystyczny po Weronie - szlakiem Romea i Julii.
5. „Nie ma już tych miasteczek.” Szlakami kultury żydowskiej w Polsce.
Pani Izabella Buczyńska
1. Biblijne inspiracje. Biblia w malarstwie, literaturze i języku.
2. Kochankowie wszech czasów. Zaprezentowanie słynnych literackich par miłosnych.
3. Spotkanie z Innymi. Prezentacja społeczności z odległego kręgu kulturowego.
4. W kontuszu i żupanie. Dawna moda polska.
5. Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla. Prezentacja twórców.
HISTORIA
Pan Paweł Jarosz
1. Śladem 7 cudów świata antycznego.
2. Zabytki kultury romańskiej w Polsce.
3. Już słaba czy jeszcze silna Rzeczpospolita w czasach
Jana III Sobieskiego.
4. Dzieje żeglugi – okręty i technika morska.
5. Polska jazda na przestrzeni dziejów.
Pan Marek Chalimoniak
1. Wikingowie
2. Husaria - najlepsza kawaleria świata
3. Historia pieniądza
4. Wynalazki I wojny światowej
5. Czasy PRL
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Monika Giermakowska
1. Czwarta władza, czyli jaki wpływ na życie człowieka mają środki masowego przekazu?
2. Patrz i zmieniaj. Czy i jak młodzi ludzie mogą wpływać na losy świata?
3. Jestem Polakiem... Jestem Polką. Czym jest patriotyzm w oczach współczesnej młodzieży?
4. Nastolatek w gąszczu massmediów. Wpływ reklamy na zachowania młodzieży.
5. Realia i absurdy PRL-u.

JĘZYK ANGIELSKI
Pani Joanna Trojanowska
1. Warsaw underground
2. Famous explorers
3. Warsaw bridges
4. How to be eco-friendly?
5. Endangered species
Pani Joanna Kucharczyk
1. Lady Diana – the queen of hearts.
2. Michael Jackson
3. A man who changed the world.
4. National Parks in the United States .
5. American Presidents.
Pan Marcin Wysokiński
1. British and American inventors.
2. Exploring Scotland.
3. English poets.
4. Shakespeare and his legacy.
5. American football.
JĘZYK NIEMIECKI
Pani Elżbieta Krysztofiak
1. Kraje niemieckojęzyczne - Niemcy, Austria.
2. Z czego słyną Niemcy?
3. Niemieckie zwyczaje: Wielkanoc, Boże Narodzenie.
4. Berlin stolica naszych sąsiadów.
5. Moja rodzina i znajomi.
Pani Anna Daniłowska
1. DACH – Länder, Landeskunde
2. Interessen, Pflichten, Träume
3. Wohnen, Traumhaus, Traumsiedlung
4. Das Leben schreibt Geschichten.
5. Reisen
RELIGIA
Pani Sylwia Dymon
1. Jan Paweł II – papież trzeciego tysiąclecia.
2. Wieczność w ujęciu największych religii świata (chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm).
3. Największe (najważniejsze) miejsca kultu religijnego
dla chrześcijan.
4. Znaki rozpoznawcze (symbole) największych religii.
5. Prawo ‘heremu’ w Starym Testamencie.
Pan Przemysław Paczewski
1. Jan Paweł II nauczyciel narodów
2. Pismo Święte wiecznie żywym Słowem.
3. Prześladowania chrześcijan „wczoraj” i „dziś.”
4. Apokalipsa jako inspiracja dla literatury i sztuki.
5. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” J 8,32.
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MATEMATYKA
Pan Andrzej Koszewski
1. Jak i gdzie oszczędzać nie zmniejszając komfortu życia.
2. Najbardziej znane budowle świata jako bryły geometryczne
3. Matematyka w sporcie.
4. Nieskończoność w matematyce.
5. Wszystko jest funkcją.
Pan Dariusz Maciejuk
1. Procenty w otaczającym nas świecie.
2. Zastosowanie twierdzenie Pitagorasa w życiu codziennym.
3. Remontujemy nasze mieszkanie.
4. Badania statystyczne.
5. Marzenia o podatkach.
Pan Łukasz Jarosławiec
1. Pitagoras i jego matematyczne osiągnięcia.
2. W poszukiwaniu ciekawostek matematycznych.
3. Symetrie wokół nas.
4. Świat fraktali.
5. Sylwetki słynnych matematyków i ich dokonania.
Pani Anna Markowska
1. Symetria w przyrodzie i architekturze.
2. Jednostki miar i wag na mapie świata.
3. Jak prezentuje się nasze gimnazjum w procentach?
4. Matematyka oczami Guliwera.
5. Czy pszczoły znają geometrię? Z wizytą w ulu, czyli wielokąty foremne w przyrodzie.
FIZYKA
Pani Gabriela Milewska
1. Maszyny proste – zasada działania i wykorzystanie praktyczne.
2. Wszędobylskie fale elektromagnetyczne.
3. Aparat fotograficzny – dawniej i dziś.
4. Fizyka w sporcie.
5. Telefon komórkowy – przyjaciel, czy wróg?

CHEMIA
Pani Joanna Heropolitańska-Janik
1. IV Dzielnicowy Tydzień "ŻZ"
2. "Wydarzenia kulturalne klasy 2c"
3. I Dzielnicowy Tydzień o Marii Skłodowskiej -Curie
4. Baterie
5. Chemiczne inspiracje

BIOLOGIA
Pani Agnieszka Podczaska
1. Jak ochronić żywność i nasze otoczenie przed pleśnią?
2. Prawidłowe żywienie źródłem witamin i zdrowia.
3. Jak uświadomić innym zagrożenia związane z piciem alkoholu i paleniem papierosów?
4. Jak wzmocnić naszą odporność?
5. Ogrody zoologiczne – dobrodziejstwo czy więzienie?
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GEOGRAFIA
Pani Małgorzata Kubiak
1. Co słychać u naszych sąsiadów? – trasa wycieczki po krajach sąsiadujących z Polską.
2. Mazowsze – nasza mała ojczyzna.
3. Obiekty UNESCO w Polsce.
4. Osobliwości przyrodnicze województwa mazowieckiego.
5. Wulkany – jaki mają wpływ na środowisko?
INFORMATYKA
Pan Michał Popławski
1. Sieć Internet – „wysypisko śmieci” czy niezmierzona kopalnia wiedzy?
2. Metody komunikacji przy użyciu sieci Internet.
3. Moja pierwsza strona internetowa.
4. Kronika klasowa – prezentacja informacji w Internecie.
5. Domowa sieć komputerowa – budowa i konfiguracja.

PLASTYKA
Pani Jadwiga Sadecka
1. „Spacerkiem po Włochach” - okoliczności powstania a forma dzieła, na podstawie wybranych przykładów
architektury sfotografowanych w naszej dzielnicy, porównanie starego z nowym
2. „O ubiorach i modach” - czym była i czym jest moda?
3. „Sztuka czy chuligaństwo?” - czym jest graffiti? Czy może mieć wartości plastyczne?
4. Sztuka perswazji – wszędobylska reklama jako znak naszej cywilizacji w dobrym i złym tego znaczeniu.

MUZYKA
Pani Marzena Wasil
1. Moja muzyka – propozycja uczniów uzgodniona z nauczycielem.
2. Narodziny rocka – przedstawienie muzyki początków połowy lat 50 tych i początków 60 tych XX w.
3. Kronika życia (prezentacja słowno-muzyczna na temat życia i twórczości wybranego kompozytorze),
4. Bajka muzyczna – stworzenie widowiska muzycznego dla dzieci,
5. Piosenka jest dobra na wszystko: widowisko kabaretowe, rewiowe lub fragment musicalu.

KOŁO BIBLIOTECZNE
Pani Bożena Kacprzak
1. Komiks jako medium edukacyjne – Savoir vivre na co dzień – wykonanie i wydanie autorskiego komiksu.
(nauczyciel współpracujący Jadwiga Sadecka)
2. Źródła informacji o książce – jak świadomie korzystać z oferty rynku wydawniczego?

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Pan Sławomir Blus
1. W jaki sposób ruch i wysiłek fizyczny wpływają na prawidłowy rozwój organizmu młodego człowieka?
2. Twój kolega nie lubi uprawiać sportu i siedzi ciągle przy komputerze. Przekonaj go, że jest to nie zdrowe.
Zaproponuj
mu czynny wypoczynek.
3. Przedstaw sylwetki najwybitniejszych polskich lekkoatletów
w oparciu o ich sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich.
4. Zaprezentuj osiągnięcia reprezentacji Polski w piłkę siatkową kobiet i mężczyzn na arenie międzynarodowej –
Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata.
5. Organizacja i przeprowadzenie Wewnątrzszkolnego Turnieju
w Piłkę Stołową w grze deblowej.
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Pan Jacek Rudziński
1. Wpływ nałogów i używek na zdrowie człowieka.
2. Przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy
mięśni.
3. Znajomość ergonomicznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze,
profilaktyka urazów kręgosłupa.
4. Jakie aspekty społeczne wiążą się ze sportem (wyczynowym, masowym, rekreacją)?
5. Czy system oceniania (kryteria) z wychowania fizycznego są w naszej szkole sprawiedliwe uczniów?
Pani Anna Szatkowska
1. Jak brak ruchu wpływa na organizm człowieka?
2. Urazowość w sporcie – wybrana dyscyplina sportowa.
3. Dlaczego nie powinniśmy używać dopalaczy?
4. Higiena osobista na co dzień.
5. Jak powinna wyglądać wymarzona lekcja wychowania fizycznego?

Pan Rafał Stępień
1. Funkcja i rola żywienia w sporcie wyczynowym.
2. Wybierz i przedstaw sylwetkę dowolnego sportowca,
który twoim zdaniem jest lub był wzorem do naśladowania.
3. Rozwiń i zaprezentuj temat: Fair play w sporcie i życiu codziennym.
4. Scharakteryzuj i porównaj starożytne Igrzyska Olimpijskie do teraźniejszych.
5. Opisz na kilku przykładach wpływ mediów na kształtowanie się dyscyplin sportowych.
Pan Michał Gutowski
1. Zaprezentuj osiągnięcia polskiej reprezentacji w piłce nożnej na arenie międzynarodowej (Mistrzostwa Świata,
Mistrzostwa Europy).
2. Przyczyny i skutki kontuzji oraz sposoby ich zapobiegania na przykładzie wybitnych sportowców.
3. Znaczenie odnowy biologicznej w sporcie po wysiłku fizycznym.
4. Dokonaj analizy baz szkoleniowych najlepszych klubów piłkarskich na świcie i w Polsce, z uwzględnieniem
szkolenia młodzieży.
5. Wpływ używek i niedozwolonego dopingu na zdrowie człowieka.
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