Tematy projektów edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017

JĘZYK POLSKI
1. Autorzy naszych lektur.
2. Polska nagroda literacka Nike.
3. Nic dwa razy się nie zdarza – wieczór poezji Wisławy Szymborskiej.
4. Opracowanie testu ze znajomości Krzyżaków Henryka Sienkiewicza.
5. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie – inscenizacja fragmentów II części Dziadów
Adama Mickiewicza.
6. Wyjaśniamy etymologię imion i nazwisk uczniów naszej klasy.
7. Tworzymy słownik gwary uczniowskiej.
8. Seria wydawnicza: Autorzy naszych lektur.
9. Wydanie gazetki: Poeci naszego regionu.
10. Jakie lektury mógł czytać Mikołaj Kopernik?
11. Adam Mickiewicz – globtroter i twórca.
12. Wielkie przemiany w teatrze i dramacie.
13. Przygotuj grę planszową na podstawie lektury Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”.
14. Gdyby w XV wieku ogół ludności potrafił pisać i czytać, mogłoby się ukazywać pismo takie jak
„Wiadomości średniowieczne”. Przygotuj taką gazetę na podstawie
powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy”.
15. W dowolnej formie przygotuj prezentację na temat: „Jan Kochanowski jako człowiek,
obywatel i artysta”.
16. "Kampania reklamowa książki"

JĘZYK ANGIELSKI

1. Przedstawienie najciekawszych miejsc w Stanach Zjednoczonych z uzasadnieniem wyboru.
2. Rozważanie aspektu geograficznego, turystycznego i historycznego.
2. Humor brytyjski.
3. „A view of my Town” Turek z mojego punktu widzenia.
4. Moje miasto Turek –prezentacja, komiks, plakat.
5. Kulinarna podróż po Wielkiej Brytanii- zwyczaje żywieniowe, co jada się w Wielkiej Brytanii.

6. Najciekawsze miejsc w Wielkiej Brytanii.
7. Dlaczego warto uczyć się języków obcych?
8. Czym się różnią Brytyjczycy od innych narodów europejskich? (polityka, kultura, religia, historia)
9. „A sip ot Emerald Ireland” – łyk Irlandzkiej wyspy

JĘZYK NIEMIECKI

1. Jakie święta obchodzone są w Niemczech? – opracowanie kalendarza
2. G2 – meine Schule – filmy o naszej szkole w j. niemieckim
3. Tradycje bożonarodzeniowe w krajach niemieckojęzycznych
4. Koleżanko, kolego ucz się niemieckiego!
5. MeinMärchen –przedstawienie teatralne, wybrana przez uczniów bajka.
6. Mój pamiętnik (kl.II)
7. Meine Stadt –Turek, jak zareklamujesz miasto turystom z Niemiec.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
1. Problem nietolerancji
2. Jak działa Samorząd Uczniowski
3. Co wpływa na nasze decyzje konsumenckie
4. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.
5. Współczesne europejskie monarchie.
6. Lokalne organizacje pozarządowe.
7. Historia pieniądza.
8. Współczesna scena polityczna
9. Nasza gmina – zmiany po wejściu Polski do UE
10. Współczesne konflikty na świecie
11. Przejawy działalności ONZ.
12. Powstanie UE.
13. Czy światu grozi zagłada?

HISTORIA
1. „Turek – miasto, które warto zwiedzić”
2. Jak uczniowie Europy ubierają się do szkoły?
3. Czas wolny dawniej i dziś – więcej różnic i podobieństw.
4. Dlaczego warto zostać uczniem naszej szkoły ( ulotka reklamująca ).
5. Dieta – bezpieczna czy groźna?
6. „Co nas buja, co nas kręci i do czego mamy chęci”, czyli nasze pozaszkolne
zainteresowania.

BIOLOGIA
1. Jaki wpływ ma światło na rozwój roślin?
2. Sąd nad antybiotykami.
3. Jakie gatunki fauny i flory są objęte ochrona gatunkową w mojej okolicy?
4. W jaki sposób promować zdrowy tryb życia?
5. Co możemy zrobić, aby mój dom był bardziej ekologiczny?
6. Czy współcześnie możemy ochronić się przed chorobami zakaźnymi?
7. W jaki sposób możemy zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w szkole lub w domu?
8.W jaki sposób możemy zmniejszyć zużycie wody w szkole lub w domu?
9. Jak możemy wtórnie wykorzystać opakowania z recyklingu?
10. Co możemy zrobić, aby upowszechnić wiedzę o pomnikach przyrody lub walorach przyrodniczych
w naszym rejonie?
11. Jak wygląda ochrona przyrody w mojej gminie?

GEOGRAFIA
1. Bogactwo przyrody i kultury naszego miasta i powiatu.
2. Węgiel brunatny bogactwem naszej małej ojczyzny.
3. Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Polski (projekt wycieczki).
4. W Kraju Kwitnącej Wiśni i Wschodzącego Słońca.
5. Szlakiem przez Alpy i dolinę Dunaju.
6. Polskie parki narodowe.
7. Projekt wycieczki po Europie Południowej.

CHEMIA
1. Substancje o znaczeniu biologicznym.
2. Alkohole w życiu człowieka
3. Białka i ich znaczenie biologiczne.
4. Prawda o tłuszczach
5. Cukier - wróg czy przyjaciel
6. Chemia w rondlu, czyli nasza żywność
7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
8. VIII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego

FIZYKA
1. Środek ciężkości.
2. Ciśnienie powietrza.
3. Woda- białe bogactwo.
4. Złudzenia optyczne.
5. Instrumenty muzyczne.
6. Przenoszenie ciepła przez promieniowanie.
7. Aparat fotograficzny.
8. Silnik elektryczny.
9. Doświadczenia historyczne z fizyki.
10. Pozyskiwanie energii w naszej okolicy.
11. Budowa i zasada działania motoroweru.
12. Sposoby oszczędzania energii.

INFORMATYKA
1. Porównanie komputera PC z laptopem.
2. Historia komputera.
3. Najnowsze osiągnięcia TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna.
4. Kodowanie i odkodowanie informacji.
5. Pakiet Office w pracy ucznia.
6. Internet w szkole.
7. Zastosowanie komunikatorów Internetowych.

ZAJĘCIA TECHNICZNE
1. Wpływ rozwoju techniki na życie człowieka
2. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na najładniejszą i najbardziej pomysłową pracę
wytwórczą z „elektrośmieci ”.
3. Co zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów w środowisku?.

MUZYKA
1.

Pop – region: zespoły muzyczne w moim regionie.

PLASTYKA
1.

Mój talent, moja pasja.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
1.

Jak żyć aktywnie i zdrowo?

2.

Organizujemy szkolne rozgrywki w piłkę siatkową.

RELIGIA

1. Moja parafia miejscem mojej Ewangelizacji.
2. Sakrament święte widzialnym znakiem Bożej łaski.
3. Przykazania Boże jako drogowskazy do Królestwa Bożego
4. Modlitwa Pańska fundamentem życia w Chrystusie.
5. Rok liturgiczny jako czas przeżywania tajemnic naszego zbawienia.

BIBLIOTEKA
1. Historia książki i pisma na przestrzeni wieków.

