Propozycje tematów projektów
BIOLOGIA
1. Rośliny lecznicze najbliższej okolicy.
2. Rośliny drzewiaste rodzinne, obcego pochodzenia i historyczne w Arboretum w
Bolestraszycach.
3. Rośliny rzadkie, zagrożone, ginące i chronione w Arboretum w Bolestraszycach.
4. Sowy w naszej okolicy.
5. Żołny - najpiękniejsze ptaki okolic Przemyśla.
Opiekun : Maria Pączek
HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEOSTWIE
1. „Twierdza Przemyśl" - wykonanie makiety jednego z fortów, pogłębienie znajomości
architektury fortecznej.
2. Historia ubioru - wykonanie szkiców i opisów typowych dla danych epok strojów.
3. Cmentarz w Żurawicy - wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsc pochówku zasłużonych
dla Żurawicy oraz stworzenie biogramów.
4. „Wycieczka pod Grunwald" - przygotowanie i wykonanie oferty turystycznej wyjazdu pod
Grunwald dla np. 10 osób (folder, kosztorys i inne).
5. „Mniejszości narodowe w Polsce” – Dzieje, etnografia – muzyka stroje ludowe, obyczaje i inne.
Opiekun : Krzysztof Składowski

GEOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.

Walory antropogeniczne powiatu przemyskiego .
Zagospodarowanie turystyczne gminy Żurawica/Przemyśl.
Walory przyrodnicze powiatu przemyskiego.
Z biegiem rzek. Niszcząca i budująca działalnośd rzek.
Procesy endogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi.
Opiekun : Joanna Miłek

JĘZYK POLSKI
1.
2.
3.
4.
5.

Śladami Czesława Miłosza w 100. rocznicę urodzin Noblisty.
Jak zareklamowad moją miejscowośd kolegom z innych regionów ?
Lektury taż mogą byd ciekawe.
Czy warto czytad literaturę młodzieżową?
Wydajemy gazetkę klasową .
Opiekunowie : Barbara Barszczowska, Agnieszka Andrach

JĘZYK ANGIELSKI
1. Zaplanuj 5-cio dniową wycieczkę do Amsterdamu/Londynu/Nowego Jorku.
2. Aspekty geograficzne , turystyczne i historyczne najciekawszych miejsc w Wielkiej Brytanii.
3. Where Gould you like to study? The comparison of Polish/British most famous schools of
higher education.
4. Opracuj broszurę reklamującą naszą szkołę - wersja angielska .
5. Najciekawsze zabytki architektury w naszym regionie.
Opiekun : Krzysztof Blicharski

JĘZYK NIEMIECKI
1. Eine Zeitung fur dich - Tworzymy gazetkę szkolną w języku niemieckim.
2.
3.
4.
5.
6.

Musik in Deutschland Und in Polen - czego słucha dzisiejsza młodzież ?
Moja okolica warta poznania - tworzymy folder obcojęzyczny.
DACH ? Czyli kraje niemieckojęzyczne.
Rysunkowy słownik niemiecko-angielski.
Obcojęzyczne Miniatury Teatralne.
Opiekun : Elżbieta Fio

MATEMATYKA
1.
2.
3.
4.
5.

Moja szkoła z matematyką w tle - opracowanie statystyczne wybranego tematu.
Zabawa uczy - gry dydaktyczne z wykorzystaniem matematyki.
Miasto moich marzeo - makieta z wykorzystaniem brył przestrzennych.
Własności wybranych wielokątów - pokaz multimedialny.
Album słynnych matematyków
Opiekunowie : Lucyna Madejowska- Ziemniak, Renata Drewniak

FIZYKA, PRACOWNIA CERAMICZNA
1.
2.
3.
4.

Wykorzystanie energii wiatru w naszym regionie.
Wykonanie modelu kolektora słonecznego.
Wykonanie eksperymentalnego pieca do wypału ceramiki.
Wykonanie form oraz medali ceramicznych herbu Żurawicy.
Opiekun : Marek Parol

PLASTYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, INFORMATYKA
5.
6.
7.
8.

Arboretum w Bolestraszycach - rajd rowerowy, prezentacja multimedialna, gazetka szkolna.
Szlakiem dobrego wojaka Szwejka - wycieczka piesza, prezentacje multimedialne, szkice.
Dzieo wiosny - Festyn sportowo-rekreacyjny, prezentacja multimedialna, zdjęcia.
Papieski szlak pątniczy - wycieczka piesza, prezentacje multimedialne, zdjęcia, prace
plastyczne.
9. Park krajobrazowy pogórza przemyskiego - wycieczka piesza, prezentacje multimedialne,
zdjęcia, prace plastyczne.
Opiekunowie : Maria Korczyoska , Rafał Korczyoski , Marek Jaremczuk

WYCHOWANIE FIZYCZNE
1.
2.
3.
4.
5.

Czas wolny dawniej i dziś - więcej różnic czy podobieostw ?
Co wpływa na zdrowy styl życia.
Jakie dyscypliny sportowe można uprawiad w naszym regionie ?
Coca - cola, Red Bul - pic czy nie pic ?
Znane sylwetki polskich sportowców jako czynnik kształtujący pozytywne postawy wobec sportu
wśród dzieci i młodzieży.

Opiekun : Krzysztof Czerwioski

