
PROPONOWANE TEMATY GIMNAZJALNYCH  TEMATÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016-2017

J.POLSKI/ dr T. Pawlus

1."Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy". O zanikającej sztuce czytania

2. "Prosta historia" (film krótkometrażowy opowiadający o dojrzewaniu nastolatka)

3. I ty możesz zostać literatem! Piszemy i ilustrujemy bajkę dla dzieci.

4. Jakie wartości mogę czerpać z życia i działalności patrona szkoły? 

5. Różne kreacje postaci detektywa w literaturze.

JĘZYK POLSKI / dr A. Tramer

1.Teksty piosenek wybranego zespołu lub solisty – analiza i interpretacja utworów.

2.Zwierzę w literaturze – symbolika i wartości poznawcze ( np. forma: opracowanie albumu).

3.Czy można opowiedzieć o życiu człowieka wierszami Wisławy Szymborskiej? (album albo wystawa).

4.Obrazy słowem malowane- związki poezji z malarstwem.

5.Czytać czy oglądać? Krytyczny przegląd adaptacji filmowych lektur szkolnych.



6.Ślady kultury żydowskiej w Katowicach – reportaż

7.Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej – przedstawiamy krótką historię książki.

8.Taniec dawniej i dziś – prezentacja odwołująca się do różnych tekstów kultury.

9.„Pół żartem – pół serio”, czyli o wybranych gatunkach filmowych.

10.Jak na przestrzeni wieków mówiono o miłości.

JĘZYK ANGIELSKI

1.Czekolada w literaturze i filmie.

2.Jak to jest zrobione? Czekolada.

3.Czekolada w reklamach anglojęzycznych.

(Realizacja tych tematów możliwa tylko w ramach Dnia Języków Obcych w marcu 2017)

4.Sporty narodowe w krajach anglojęzycznych.

5.Kultowe zespoły muzyczne w Wielkiej Brytanii.(Realizacja w czerwcu 2017)



JĘZYK FRANCUSKI

1.Czekolada po francusku. Le chocolat a la Francaise.

2.Czekolada jak to się robi?Le chocolat. Comment ca se fait.

(Realizacja marzec 2017)

JĘZYK NIEMIECKI

1.Opracowanie planu wyjazdu turystycznego do kraju niemieckojęzycznego.

2.Ile niemieckiego jest w języku polskim? Germanizmy w naszym otoczeniu.

(Realizacja czerwiec 2017)

JĘZYK HISZPAŃSKI

1.Czterechsetlecie wydania drugiej części Don Kichota.

2.Hiszpańskie święta.

(Realizacja czerwiec 2017)



WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1.Nasze miejsce w Unii Europejskiej. 

2.Oblicza demokracji.

3.Kultura lokalna czy zapomniana ?

4.Mam prawo. Rozwój idei praw człowieka.

5.Tolerancja na świecie.

HISTORIA

1.Polskie malarstwo historyczne w XIX wieku.

2.Sojusznicy Niemiec w I i II wojnie światowej.

3.„Na co dzień i od święta” -obyczaje szlachty polskiej w XVII i XVIII wieku.

4.Charakter, duma i siła- najsłynniejsze polskie królowe.

5.Historia Polskiego Radia.



MATEMATYKA

1.Tajemniczy ciąg Fibonacciego i jego zastosowania.

2.Zastosowania matematyki w kryptografii (kody, szyfry).

3.Skarby, fałszerze, trzęsienia ziemi.

4.Jak pomnożyć swoje pieniądze, czyli lokaty, obligacje, akcje.

5.Ile kosztuje wymarzona podróż?

6.Planujemy remont domu.

BIOLOGIA

1.Super- food – prawdy i mity o super żywności.

2.Puszcza Białowieska – ostatnia pierwotna puszcza Europy.

3.Kwaśne deszcze – ich przyczyny i skutki.

4.Za i przeciw medycynie niekonwencjonalnej.

5.Czy istnieje dieta-cud? 



GEOGRAFIA

1.Pustynia niejedno ma imię.

2.Morze Martwe- agonia cudu natury.

3.Niesamowite miejsca na Ziemi.

4.Baśniowe wyspy Oceanii.

5.Życie u stóp wulkanu.

CHEMIA

1.Alternatywne źródła energii

2.Dodatki do żywności.

3.Świat wskaźników pH.

4.Woda - najważniejsza substancja.

5.Kwaśne deszcze- ich przyczyny i skutki.



FIZYKA

1.Niekonwencjonalne źródła energii.

2.Jeden dzień z fizyką – wybrane zjawiska fizyczne obserwowane w ciągu dnia.

3.Izaak Newton- życie (na tle epoki), osiągnięcia naukowe ze szczególnym uwzględnieniem zasad dynamiki.

4.Czy fizyka jest obecna w naszym domu?

5.„Fizyka łatwiejsza niż myślisz” – doświadczenia fizyczne z przedmiotami codziennego użytku.

INFORMATYKA

1.Od kamery do „Youtuba”

2.Wirtualny spacer po moim mieście.

3.Wirtualny spacer po mojej szkole.

4.Internet – jak to działa?

5.Znaczenie emotikonów we współczesnej komunikacji. Sposoby komunikacji w sieci.



TECHNIKA

1.Historia motoryzacji w Polsce.

2.Wybitni polscy wynalazcy z dziedziny techniki .

3.Wpływ rozwoju motoryzacji na środowisko naturalne.

4.Zabytki techniki w moim regionie. 
               5.Poradnik początkującego fotografa - czyli jak robić dobre zdjęcia?.


