TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DO WYBORU
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Temat

Opiekun

Zaprojektuj świetlną sygnalizację uliczną z
wykorzystaniem Arduino.

P. W. Jacuk.

Dokonajcie analizy, czy energia jądrowa jest
bezpieczna dla człowieka i środowiska ( problem
badawczy).

P. S.
PierzchałaRyznar

'' Fizyka w zabawkach'' - wystąpienie poselskie
mające na celu uzmysłowienie społeczeństwu jak
ważna jest nauka fzyki w szkole.

P. K. OlejnikBoczoń

Bryły w architekturze naszego regionu- zastosowanie matematyki P. J.Ćwik-Jacuk
w praktyce.
Symetria wokół nas – przedstawcie w dowolnej formie, jak
tworzyć porządek
i piękno za pomocą symetrii?

P. M. Karpowicz,

Omówcie matematyczne aspekty twórczości
Mauritsa Eshera. Przygotujcie prezentację.

P. J. GajewskaGrelak

Przedstawcie w dowolnej formie , jakie korzyści i
zagrożenia wynikają z surfowania po internecie.

P. K. Jas

Problemy XX i XXI wieku- terroryzm- prezentacja
multimedialna

P.J. Biniek

Inspirujące i ciekawe kanały edukacyjne na
YouTube. Przygotujcie własny flm.

P. D. SipPodlewska

Śladami świętych – poszukiwania ikonografczne
(warsztaty, wystawa, prezentacja)

P. D. SipPodlewska

Książki, które są o nas. Zaprezentujcie w dowolnej

P. I.

formie książki, które są o was.

Sulikowska

Zaprezentujcie w dowolnej formie najpiękniejsze,
według Was, wiersze polskich poetów o wiośnie

P. E.
Magierowska

Zaprezentujcie w wybranej przez siebie formie
twórczość współczesnego pisarza powieści dla
młodzieży.

P. E.
Magierowska

Jak zmienia się książka? Od zwojów do
e-booka.(przygotowanie prezentacji).

P. A. Rarus

„Święto niepodległości w szkole…”. Opracujcie
scenariusz uroczystych obchodów Święta
Niepodległości.

P. A. Synowiec

Ziemia kłodzka w legendach i podaniach naszego
regionu- prezentacja multimedialna.

P. M. Dereń

Stwórzcie scenariusz i zorganizujcie '' II
Międzyszkolny Festiwal Piosenki Polskiej''.

P. M.
Kociumbas

Zorganizujcie szkolny kiermasz prac świątecznych.

P. M.
Kociumbas

W cieniu męża”- o życiu i działalności królewskich
małżonek (dowolna forma).

P. Ł. Puchalski

Paracelsus- życie i działalność lekarza alchemika. Przedstawcie
sylwetkę Paracelsusa w dowolnej formie.

P.J. Zygmanowski

Ślady dawnych mieszkańców Ziemi Kłodzkiej/Grafschaft Glatz w P. L. Brzezicka
architekturze sakralne. Wykonaj album, prezentację
multimedialną lub wystawę fotografii kapliczek przydrożnych z
inskrypcjami w języku niemieckim
Niemiecka i polska historia naszej szkoły 1880-2017/18 –
przygotujcie prezentację multimedialną na podstawie
dokumentacji w bibliotece szkolnej.

P. H.P. Keuten

Przygotujcie referat dotyczący stosunków polsko-niemieckich w
okresie 1945-2017 na przykładzie wydarzeń w Bystrzycy
Kłodzkiej i okolicach.

P. H.P. Keuten

Bawaria-podróż do największego Landu Niemiec. Przygotujcie
prezentację w języku niemieckim.

P. M. Gacek

Przedstawcie drzewo genealogiczne współczesnej rodziny
królewskiej w Wielkiej Brytanii w formie portretów oraz
prezentacji multimedialnej uwzględniając informacje o
poszczególnych członkach rodziny.

P. M. Feszczuk

Przygotujcie prezentację multimedialną o życiu i twórczości
Federica Garcii Lorca zawierającą interpretację wybranych
wierszy i życiorys autora.

P. J. Stankiewicz

Zaprezentujcie i omówcie tradycyjne stroje brytyjskie.

P. A. Bodnar

Nawiedzone zamki w Wielkiej Brytanii. Przedstawcie wybrane
zamki w dowolnej formie.

P. D. Warzocha

Wykonajcie prezentację pt." Biologiczne i środowiskowe
zagrożenia drzewostanu w lasach Dolnego Śląska" .

P. B.Płaskocińska
- Czarnecka

Wykonajcie album „ Tworzywa sztuczne w życiu
człowieka”.

P.
K.Gąsiorowska

Przygotujcie projekt wycieczki po Ziemi Kłodzkiej.

P.
M.Żochowska

P. Amanda
Prawdziwi mistrzowie sportu – laureaci nagrody fair play.
Przedstawcie w dowolnej formie najciekawsze, Waszym zdaniem, Konefał
sylwetki nagrodzonych sportowców.

Dokonajcie przeglądu dyscyplin sportowych
uprawianych w naszym regionie. Wskażcie efekty,
jakie osiągają zawodnicy uprawiający te dyscypliny.

P. Piotr Wróbel

Przeprowadźcie konkurs na najlepszego sportowca
Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej.
Taniec w polskiej tradycji. Zaprezentujcie w
wybranej przez siebie formie.

P. Izabela
Marcinów
P. Jarosław
Kaszyński

Co wpływa na zdrowy styl życia? Wskażcie konkretne P. Ewa Rojek
przykłady.
Historia Polaków na mistrzostwach świata w piłce
nożnej. Zaprezentujcie w wybranej przez siebie
formie.

P. Daniel Kruk

Zaprezentujcie w wybranej przez siebie formie
dzieje nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.

P. Tomasz
Słodkowski

