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TEMAT PROJEKTU
Gimnazjalista wobec odmienności - Jak kształtować
postawę tolerancji?
To projekt o tolerancji. Będziecie badali jaki stosunek mają
ludzie w Waszym wieku do tych, którzy są inni. Wy
decydujecie czy zajmiecie się różnicami kulturowymi,
religijnymi czy wizerunkowymi. Równie ważnym elementem
Waszej pracy będzie wskazanie sposobów kształtowania
tolerancji u Waszych rówieśników.
Książki na deskach teatru.
Celem projektu jest wystawienie przedstawienia, którego
scenariusz powstanie na podstawie wybranej książki.
Zabawcie się w reżyserów, scenarzystów, aktorów.
Romeo i Julia w XXI wieku.
Przygotowanie współczesnego scenariusza sztuki Williama
Szekspira "Romeo i Julia" w trzech językach - polskim,
angielskim i niemieckim, a następnie wystawienie spektaklu z
udziałem uczniów naszego gimnazjum.
Reżyseria, scenografia, oprawa muzyczna, kostiumy spektakularne widowisko teatralne o miłości w XXI wieku.
Czy układ okresowy można zaśpiewać?
Projekt jest próbą ukazania układu okresowego pierwiastków
w formie utworu muzycznego.
Dopalacze samo zło.
Celem projektu będzie wytłumaczenie co to dopalacz; różnicy
między używkami a dopalaczami; przedstawienie
szkodliwego działania dopalaczy na organizm ludzki.
Pokazanie dopalaczy jako narkotyk a nie produkt
kolekcjonerski.
Czy Wielkopolsce grozi susza?
Praca badawcza. Czy zastanawiasz się odkręcając kran z
wodą, na jak długo nam jej wystarczy?
Dlaczego rezerwat Meteoryt Morasko jest unikatowy w
skali Europy?
„Cudze chwalicie, swojego nie znacie”. Projekt ma przybliżyć
piękno i wyjątkowość tego mało znanego zakątka Poznania
Ile jest starożytności we współczesności? Udowodnij, że
osiągnięcia cywilizacyjne starożytności (antyku) wpłynęły na
cywilizację współczesną. Odnieś się do sztuki, literatury,
polityki i sportu.
Jak i dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości?
Przygotuj uroczysty apel lub heppening z okazji Święta
Niepodległości Polski i udowodnij, że to szczególny dzień dla
wszystkich Polaków.
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Światowy dzień liczby Pi – zaprojektuj imprezę szkolną.
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.
Kiedy pudełko zbudowane z kartki A4 będzie miało
największą objętość?
Zbadaj kiedy tak się stanie, jaki kształt przyjmie pudełko.
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.
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