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Nr 

 
TEMAT PROJEKTU 

 
OPIEKUN 

1. 

 

Zostań animatorem sportu w szkole!  
Poprowadź zajęcia w auli szkolnej ( na dużej przerwie) dla 
uczniów gimnazjum przez cały miesiąc. Mogą być to zajęcia 
fitnes ; aerobik, zumba, nauka prostych układów tanecznych.  
 

Agnieszka Konieczna 

2. 

 

Sekrety nazwisk. 
Skąd wzięły się nazwiska? Co oznaczają? Jakie są nietypowe 
i najbardziej znane nazwiska w szkole, w Polsce, na świecie? 
Czym zajmuje się onomastyka? 
 

Aldona Soboń 

3. 

 

Polacy i Niemcy - Co nas łączy?  
Pokazanie tego, co łączy nasze narody. W jaki sposób nasze 
kraje mogą współdziałać w bliskiej i dalszej przyszłości i co 
możemy dzięki temu razem osiągnąć. 
 

Przemysław Białczyk 

4. 

  
Co daje nam gra w szachy ? 
Czy umiejętność gry w szachy pomaga nam w życiu? 
 

Wojciech Walkowiak 

5. 

 

Jak posiadanie psa wpływa na nasze zachowanie? 
Jak pies w domu zmienia zwyczaje i zachowania 
 domowników ? 
 

Wojciech Walkowiak 

6. 

 

Za i przeciw organizmom modyfikowanym 
genetycznie.  
Uczniowie realizujący ten projekt wyjaśnią: co to są 
organizmy modyfikowane genetycznie, rośliny i zwierzęta 
transgeniczne, żywność GMO oraz liczne kontrowersje    
wokół  nich. Podadzą argumenty za i przeciw organizmom  
oraz produkcji żywności GMO. 
 

Ewa Rozpłochowska 
Piotr Jankowski 

7. 

 

Kiedy pudełko zbudowane z kartki A4 będzie 
miało największą objętość? 
Zbadaj kiedy tak się stanie, jaki kształt przyjmie pudełko. 
 

Mirosława Linkowska 

8. 

 
Czy w sztuce znajdziemy matematykę? 
Poszukaj odpowiedzi na to pytanie analizując malarstwo, rzeźbę….  
 

Katarzyna Matuszek 

9. 

 

Jak gimnazjaliści dbają  o higienę osobistą ? 
Znajdź odpowiedź na pytanie. Zbadaj nawyki higieniczne 
swoich koleżanek i kolegów. 
 

Bartosz Zawadzki 



10. 

 
Co łączy Poznań z resztą świata? 
Udowodnij, że Poznań jest związany z resztą świata w 
zakresie historii, tradycji, kultury i gospodarki. 
 

Ewa Kalinowska 

11. 

 
Jak przeprowadzić kampanię przedwyborczą? 
Zaproponuj  skuteczną kampanię przedwyborczą, która 
zachęci mieszkańców Szczepankowa do udziału w wyborach 
parlamentarnych w 2015 roku. 
 

Ewa Kalinowska, 
Piotr Jankowski 
 

12. 

 
Modna Panna –  jak zmieniała się katedra 
poznańska na przestrzeni wieków.   
Zaprezentuj w ciekawy  sposób, jakie przechodziła metamorfozy w 
swoim wyglądzie i nie tylko poznańska katedra. 
 

Alicja Borowczyk 

13. 

 
Co nas rozśmiesza?   
Jak zmienia się poczucie humoru, od czego zależy, czy jest 
coś co rozbawi każdego? 
 

Joanna Bagińska 

14. 

 
Ty też możesz zostać literatem!                            
Piszemy i ilustrujemy baśń dla dzieci. 
Puść wodze literackiej fantazji i napisz baśń dla dzieci oraz 
przygotuj do niej ilustracje. 
 

Lidia Pilarska 

15. 

 
Jak zrozumieć muzykę poważną? 
Poszukanie odpowiedzi na to pytanie. 
 

Katarzyna Matelska 

16. 

 
Jak  ratować ludzkie życie? 
Poszukanie odpowiedzi na to pytanie. 
 

Patryk  Pluciński 

17. 

 
Czy każdą solą można posolić ziemniaki? 
Poszukanie odpowiedzi na to pytanie. 
 

Patryk Pluciński 

18. 

 

Jak potoczyłaby się historia, gdyby Rommel 
wygrał w Afryce? 
Zastanów się nad przebiegiem frontów podczas II wojny 
światowej i odpowiedz na zadane pytanie. 
 

Ewa Kalinowska 

 


