Projekty edukacyjne w roku szk. 2016/2017
Przedmioty humanistyczne
Nauczyciel

Tytuł projektu

Dorota Bartczak

„Metafora w filmie dokumentalnym" –
na podstawie wybranych dokumentów
z Filmoteki Szkolnej”

Grażyna Czechowska

„Wybitni twórcy polskiej literatury –
Henryk Sienkiewicz”
„Historia Polskiego Czerwonego Krzyża”

Lucyna Gizioska

„Dobro w nas, dobro wokół nas”

Ks. Krzysztof Freitag

"Dlaczego warto żyd? I jak robid to
dobrze?"

Teresa Leszner

„Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej
prawicy (Ps. 45) – czyli najpiękniejsza
kobieta świata”

Anna Motylewska

„Muzyka rozrywkowa lat
dziewięddziesiątych XX wieku”
„Łódź filmowa”

Aneta Pastusiak

„Magia teatru i kina”

Piotr Pawlak

„Żołnierze wyklęci. Zapomniani
bohaterowie Polski”
„Witold Pilecki - Lepszy niż James Bond”
„Aleksy Rżewski - bohater naszych
czasów”

Marzena Płachta

„Miasta europejskie, w których znajdują
się instytucje Unii Europejskiej”

Ziemomysł Skibioski

„Polskie drogi do niepodległości 1863 –
1918”

Elżbieta Składanek

„Motyw historii w literaturze i sztuce - na
podstawie wybranych tekstów literackich
i dzieł malarskich”

Języki obce
Nauczyciel
Małgorzata Adamus

Tytuł projektu
You can’t omit it! Places worth visiting in English
speaking countries
Customs and traditions celebrated in English
speaking countries

Renata Bederska

My favourite element – Mój ulubiony
pierwiastek
And my Oscar goes to…. – ciekawostki filmowe

Stanisława Juszczak

Jakie podobieostwa oraz różnice dostrzegasz w
sposobie obchodzenia świąt w Rosji i w Polsce?
Dlaczego moskwianie niektóre stacje metra
nazywają podziemnymi pałacami?
Koleją transsyberyjską z Moskwy do
Władywostoku – zwykła podróż czy przygoda?

Katarzyna Karolczak-Barczyoska

Kraje frankofooskie
Gotuję po francusku
Polskie ścieżki we Francji

Dorota Kobza

Tradycje i zwyczaje niemieckie

Joanna Kosioska-Krasoo

Moda ekologiczna – kicz czy dzieło sztuki?
Survival English – przewodnik dla turysty po
Londynie

Bogumiła Kraszewska-Mękarska

Barwy i dźwięki Austrii

Iwona Mączkowska

Wielkie czyny Napoleona
Przedstawienie wybranych uczniów kl. 2D pt.:
„Czerwony Kapturek”
Święta narodowe i religijne we Francji

Małgorzata Morawska

Różne nawyki żywieniowe na całym świecie

Mój ulubiony artysta/dzieło sztuki
Tomasz Otocki

Potrawy w krajach anglojęzycznych

Maciej Walczak

British popular culture

Agnieszka Waniek-Gromek

Dlaczego warto uczyd się angielskiego?
Z czego słyną Anglicy

Przedmioty ścisłe
Nauczyciel
Przemysław Jóźwiak

Tytuł projektu
Polimery -właściwości i zastosowanie w życiu
codziennym.
Mydła i detergenty - mechanizm mycia i prania.
Ciekawe odkrycia naukowe w chemii.
Ciekawe odkrycia naukowe w fizyce.
Maszyny proste- praktyczne zastosowanie od
najdawniejszych czasów do współczesności.
Elektrycznośd -największe odkrycia naukowe i
praktyczne zastosowanie.

Dariusz Fiodorow

Świat wg Einsteina

Agnieszka Kozera

Czy efekt cieplarniany jest faktem czy mitem?
„Cukier krzepi czy szkodzi” – sąd nad
węglowodanami.

Ewa Moll-Rydzewska

Systemy liczenia.
Symetria w architekturze.

Tomasz Staoczyk

Wędrówki matematyczne po Łodzi (15 edycja)projekt-konkurs dla klas 2.

Piotr Lichwała

Projekt wycieczki w kraju.

Marek Głowacki

Silniki cieplne.

Anna Stolarek

Śladem herbaty, czyli o zwyczajach picia herbaty na
świecie.
Zielone zakątki Łodzi.

Wychowanie fizyczne
Tytuł projektu
Nauczyciel prowadzący projekt
Przez sport i rekreację do zdrowia
Anicenta Kryoska, Magdalena Stępniak
Organizacja
wewnątrzszkolnych
zawodów Michał Kiriczenko
sportowych
W drodze do sukcesu. Sylwetki polskich Małgorzata Budziejewska
medalistów
Igrzysk
Olimpijskich
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro
Infrastruktura rowerowa w okolicy szkoły
Andrzej Łaska
Naturalne energetyki
Jacek Głogowski

