W roku szkolnym 2015/16 uczniowie klas drugich naszego gimnazjum w grupach liczących od 4 do 6 osób - przystąpili do realizacji obowiązkowego zadania,
jakim jest projekt edukacyjny. Wyboru tematyki dokonano w oparciu o propozycje
złożone przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.
Po zakończeniu ustaleń dotyczących zakresu treści i sposobu pracy zatwierdzono
do realizacji 21 tematów. Poniżej zamieszczamy ich pełen wykaz, wraz z nazwiskami
nauczycieli–opiekunów projektu:
Lp.

Temat projektu

Zakres tematyczny –
przedmiot nauczania

Opiekun projektu

Biologia - edukacja
prozdrowotna

A. Duda

Religia

ks.W. Dziewulski

Język angielski

S. Fryszkiewicz

Historia regionalna

R. Gębarowski

Matematyka

K. Jankowska

Chemia

G. Jarczewska

1.

Żyj zdrowo, jedz kolorowo!

2.

Kuchnie świata

3.

Sanktuaria Maryjne w Polsce

4.

,,Imagine all the people living for today” - John Lenon jako ikona
muzyki pop lat 60-tych i 70-tych.

5.

Przeszłość i teraźniejszość Płońska

6.

Daleko czy blisko? Jak mierzono dawniej a jak dziś?

7.

Kuchnia pełna kwasów

8.

Czy hamburger w Białym Domu smakuje tak samo jak w Pałacu
Buckingham? – czyli o amerykańskiej i brytyjskiej tradycji
kulinarnej.

Język angielski

J. Junczak

9.

Co potrafi dostrzec we mgle „Londyńskie oko?”, czyli ciekawe
miejsca w Londynie

Język angielski

A. Mikołajczyk Kłapeć

10.

Motoryzacja w PRL-u

Technika

A. Raćkowski

11.

„Moje miasto Płońsk” – dlaczego warto tu żyć?

12.

„Patrioci czy bandyci” - Żołnierze Wyklęci na Północnym
Mazowszu w latach 1946 – 1955.

Historia regionalna

K. Rogowska

13.

Rekordy geograficzne świata

Geografia

E. Rosiak

14.

Czy słonia da się przetransportować na IV piętro, czy musi wejść
sam? – fizyka w życiu codziennym

Fizyka

E. Rutkowska

W-f – edukacja
prozdrowotna

M. Słupska

Plastyka

I. Wierzejska

15.

Dynamika królową fizyki

16.

Sport a zdrowie – zdrowe odżywianie organizmu.

17.

Jak tworzyć sztukę, by łagodzić agresję?

18.

Dlaczego Św. Mikołaj i Dziadek Mróz nie siadają wspólnie do
stołu? - różnice i podobieństwa w obyczajach świątecznych
Rosjan i Polaków.

Język rosyjski
M. Wiśniewska

19.

„Każde miejsce poza pierwszym jest słabe”... – top lista
niemieckich sportowców

Język niemiecki

20.

Piłka nożna w pigułce

Wychowanie
fizyczne

Z. Wiśniewski

21.

Rosja „od kuchni”

Język rosyjski

I. Żelasko

