Tematyka projektów edukacyjnych w klasach II w roku szkolnym 2017/18
Marlena Górczak
Biologia
1.Budowa ciała człowieka – uczymy się, projektujemy i gramy w grę edukacyjną.
2. Sekrety układu krążenia. ( temat rezerwowy)
Chemia
1.Woda – wyjątkowy związek chemiczny.
2.Kwasy nie takie straszne. ( temat rezerwowy)
Joanna Kosikiewicz
1. Film jako sposób dokumentowania wydarzeń .
2. Rola reklamy we współczesnym świecie.( temat rezerwowy)
Joanna Schwarz
1."Przygotowanie Dnia Bezpiecznego Internetu 2018"
2."Wiersz przedstawiony w Scratch „( temat rezerwowy)
Maria Sadowska - geografia
1.Podróż marzeń – wyprawa do wybranego miejsca na Ziemi
2. Rzeźbiarze powierzchni naszej planety ( temat rezerwowy)
Paweł Piotrowski– zajęcia techniczne
1.Odnawialne źródła energii czyli jak wykorzystać energię naturalną.
2. Jak ludzie i wynalazki zmieniły świat? (temat rezerwowy).
Marta Nowak
J. angielski
1.Wirtualna wycieczka po najciekawszych miejscach w Londynie - poradnik jak podróżować po Londynie
nie tracąc wszystkich oszczędności
2.Święta i świąteczne zwyczaje w wybranym kraju anglojęzycznych i w Polsce- porównanie
Edukacja dla bezpieczeństwa:
1.RKO- pokaz reanimacji krążeniowo-oddechowej (?)
2.Jakie współczesne zagrożenia wpływają na moje poczucie bezpieczeństwa? (temat rezerwowy).
Alicja Więckowska
1. Wpływ języka angielskiego na język używany przez młodych Polaków w internecie i mediach
społecznościowych.
2. Wizerunek rodziny królewskiej kreowany przez mass media. ( temat rezerwowy)
Magdalena Środecka
1. Historia parafii pw. św. Marcina w Dusznikach.
2. Tajemnica Objawień fatimskich- temat rezerwowy.
Paulina Głuchy
1. Dlaczego warto uczyć się matematyki? Matematyka w sklepie, w banku, w kuchni, w przyrodzie.
2. Stand-by pożeracze energii. Ile możemy zaoszczędzić energii, gdy wyłączymy urządzenia z funkcją
stand-by za pomocą wyłącznika wyłącz, a nie pilota?
( temat rezerwowy)
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Danuta Żwawiak
1.Autorzy naszych lektur- wydanie gazetki szkolnej z wykorzystaniem technologii komputerowej.
2. Teatr na przestrzeni wieków.( rezerwowy)
Ilona Szwarc
1. Germanizmy w języku polskim.
2.Baśnie i legendy niemieckiego obszaru niemieckojęzycznego. (temat rezerwowy)
Sebastian Bartczak
1. Zdrowie = racjonalne odżywianie + aktywność fizyczna
2. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń fizycznych
Beata Zielińska
1.Losy absolwentów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach. (kontynuacja z
poprzedniego roku szkolnego).
2.Postaci Powstańców Wielkopolskich terenu naszej gminy. Przypomnienie wybranych sylwetek w
kontekście zbliżającej się setnej rocznicy wybuchu Powstania (temat rezerwowy).
Alina Łysiak
1.Przeżyjmy to jeszcze raz- Polacy na mistrzostwach świata w lekkoatletyce od 2000 r.
2.Czy zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia wpływa na samopoczucie człowieka oraz formę?
(temat rezerwowy).
Aleksandra Michalska
Język polski
1. ,,Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela” - czy zgadzam się ze
stwierdzeniem Małego Księcia ?
2.Miłość siłą budującą czy niszczącą?
(temat rezerwowy).
Wiedza o społeczeństwie
1.Czwarta władza czyli wpływ środków masowego przekazu na życie społeczeństwa.
2.Historia pieniądza.
(temat rezerwowy).

Uwaga:
1.Tematy rezerwowe zostaną uruchomione po wyczerpaniu tematów podstawowych.
2. Proszę opiekunów o przekazanie do sekretariatu list uczniów uczestniczących w projektach.
/Lech Sadowski – wicedyrektor SP w Dusznikach/
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