
LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW 

 
 

Temat projektu Opiekun projektu Czas trwania cele Opis problematyki Wymagana 

liczba 

uczestników 

Remontujemy dom T.Kokorska-

Hadrian 

IV- V 2019 Pokazanie przydatności   

zdobytej wiedzy 

 z matematyki  w życiu 

codziennym. 

Uczniowie wykorzystując wiedzę 

matematyczną, planują remont domu. 

Zdobywają informacje o cenach towarów 

i usług, wykonują obliczenia powierzchni 

przeznaczonych do remontu, wyliczają 

koszty remontu( materiały, robociznę), 

zdobywają informacje o dostępnych na 

rynku kredytach, wybierają 

najkorzystniejszy 

10-20 w 

grupach 

4-5-

osobowych 

Młodzi glosują Anna Kotowska do czerwca kształtowanie 

odpowiedzialności 

politycznej i społecznej 

najbliższego otoczenia, 

w którym żyję 

Uczniowie poprzez przygotowywanie 

wyborów na przewodniczącego SU, 

opiekuna SU uczą się odpowiedzialności 

za szkołę i przygotowują do życia w 

społeczeństwie 

5 

Konstytucje              

w historii 

Rzeczpospolitej 

Z Głębocka-Kojzar I połowa II 

półrocza 

2018/2019 

Przedstawienie historii 

konstytucji na przełomie 

dziejów 

Rzeczpospolitej. Jej 

znaczenia dla losów 

państwa i obywateli. 

Przybliżenie historii wszystkich 

konstytucji Rzeczpospolitej. Poczynając 

od konstytucji 3maja 1791r. do 

współczesnej z 1997r. Pokazanie jaką 

moc prawną ma ustawa zasadnicza. Jak 

wpływa ma na losy państwa, obywateli      

i historii. 

 

4/3 

Wycieczka z 

kalkulatorem 

Alicja Rajtar od marca do 

maja 

Doskonalenie umiejęt-
ności korzystania z róż-
nych źródeł informacji, 
rozwijanie umiejętności 
stosowania matematyki 
w życiu codziennym. 

Zaplanowanie kilkudniowej wycieczki 
krajoznawczej dla swojej klasy do wybra-
nego miejsca w Polsce. Sporządzenie 
kosztorysu wycieczki uwzględniającego 
koszty przejazdu, noclegów, posiłków i bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów. 

1 - 3 



Między chemią a 

zabawą 

Elżbieta Grzybek II semestr Rozwijanie 

zainteresowań chemią 

Umiejętność: 

-planowania 

 i wykonywania 

doświadczeń 

 --pracy w zespole 

 

Zaproponowanie i wykonanie ciekawego i 

oryginalnego doświadczenia chemicznego 

oraz wyjaśnienie zachodzących procesów. 

Przedstawienie: 

-opisu doświadczenia i krótkiej 

prezentacji multimedialnej 

( 3-5 min.). Może być film lub animacja 

doświadczenia. 

 lub 

- prezentacja wykonanego doświadczenia 

na forum szkoły. 

 

1 - 3 osób 

Każdy 

wykonuje 

jeden 

eksperyment 

„ My school...”- 

Nagranie filmu 

promocyjnego 

Roksana Maj-

Hatłas 

od września 

do marca 

1. Budowanie dobrego 

wizerunku szkoły. 

 2. Przygotowanie 

narzędzi promocyjnych. 

3. Posługiwanie się 

nowoczesnymi 

technikami tworzenia 

filmu. 

Uczniowie maja za zadanie nagranie 

filmu promującego szkołę z 

wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. 

8 

Create your own 

comic book- komiks 

w języku angielskim. 

Roksana Maj-

Hatłas 

od września 

do maja 

1. rozbudzenie i 

pogłębienie 

zainteresowań ucznia, 

2. rozwiązanie 

konkretnego problemu, 

3. samodzielne 

zdobywanie nowej 

wiedzy i umiejętności, 

4. wyszukiwanie 

informacji, analiza i 

opracowanie. 

1. Uczniowie maja za zadanie 

zaprojektować komik w języku 

angielskim (skonstruować postać 

fikcyjną, osadzić postać w fabule 

komiksu, stworzyć planszę komiksową, 

opowiedzieć losy bohaterów, 

wykorzystywać niestandardowe 

rozwiązania). 

 

4 



Treasure quest- 

podchody po 

angielsku. 

 

Roksana Maj-

Hatłas 

od września 

do maja 

1.Rozbudzenie 

pozytywnej postawy i 

motywacji do nauki 

języka angielskiego. 

2.Rozwijanie 

ciekawości poznawczej. 

3. Korzystanie ze 

słowników. 

Uczniowie projektują grę z zadaniami w 

języku angielskim. 

8 

„The United 

Kingdom Project” – 

projekt dotyczący 

Zjednoczonego 

Królestwa 

M. Kluczniok 2 miesiące 1. Rozwijanie 

kompetencji TIK. 

2. Poszerzanie wiedzy 

na temat kultury i 

geografii krajów 

anglojęzycznych. 

3. Poszerzanie 

kompetencji 

językowych. 

 

Uczniowie przygotowują projekt w 

programie PowerPoint, którego celem jest 

przybliżenie informacji na temat 4 krajów 

wchodzących w skład Zjednoczonego 

Królestwa, ich symboli, patronów, flag, 

najważniejszych świąt itp. 

4 

„Wir besichtigen 

Cosel”-przewodnik 

po Koźlu. 

Danuta 

Morelowska-

Piechulek 

2 miesiące - rozwijanie 

zainteresowań uczniów 

związanych 

 z historią naszego 

miasta 

- rozwijanie sprawności 

wyszukiwania 

ciekawostek 

o zabytkach, 

interesujących 

miejscach i dawnych 

pomnikach Koźla w 

różnych źródłach 

- wzbogacanie 

słownictwa 

niemieckojęzycznego 

- Każdy uczestnik projektu przygotowuje 

przewodnik dotyczący historii  powstania 

naszego miasta. 

- Może w nim ująć informacje dotyczące 

położenia geograficznego, danych 

administracyjnych, zabytków, dawnych 

nazw ulic, nieistniejących pomników itd. 

 

Forma prezentacji dowolna: 

– album A4 na papierze z bloku 

technicznego 

–  prezentacja multimedialna w 

Power Point 

 

4 



-przygotowanie 

przewodnika po naszym 

mieście w języku 

niemieckim 

 

Zdrowe odżywianie Magdalena Górska 1x w miesiącu Zajęcia mają na celu 

uświadomienie jak 

ważne jest odpowiednie 

jedzenie 

Uczniowie będą uaktualniać gazetkę o 

tematyce żywieniowej, będą 

przygotowywać i promować zdrowe 

produkty 

3- 7 os 

Turystycznie przez 

Polskę 

Magdalena Górska cały rok Zajęcia mają  na celu 

poznanie walorów 

turystycznych naszego 

kraju 

Uczniowie będą mogli wyznaczać 

ciekawe trasy wędrówek pieszych , 

rowerowych oraz wycieczek. W miarę 

możliwości ich realizacja w praktyce 

5-8 os 

Rekreacja – 

spędzanie czasu 

wolnego. 

Przemysław Pawlik 20 godzin Poznajemy sposoby 

spędzania czasu 

wolnego przez młodych 

ludzi. 

Formy spędzania czasu wolnego, 

związane ze sportem i rekreacją. 

3 

Nasza klasa Alina Kozłowska 2 miesiące 

(od połowy 

kwietnia do 

połowy 

czerwca) 

Przedstawienie  

sukcesów, 

zainteresowań i planów 

uczniów klasy 3c. 

Kształtowanie 

umiejętności 

autoprezentacji 

własnych dokonań i 

dokonań grupy. 

 

Przygotowanie, przeprowadzenie i 

opracowanie ankiet na temat uczniów 

klasy 3c. Przedstawienie wyników w 

postaci prezentacji multimedialnej lub 

innej. 

4 

Jak ciekawie pokazać 

swoje miasto 

Kędzierzyn-Koźle w 

obiektywie aparatu 

fotograficznego? 

Mariusz Podgórski luty-maj 2019 Edukacyjne: Uczeń 

poznaje walory miasta: 

historyczne, społeczne, 

geograficzne, 

architektoniczne 

Praktyczne: Zna historię 

i zabytki miasta, zna 

Historia miasta 

Szlakiem zabytków 

Walory krajobrazowe miasta 

Dzień dzisiejszy – jak żyjemy 

 

Zbieranie materiału, selekcjonowanie 

materiału, opracowanie folderu o mieście, 

4-6 osób 



walory krajobrazowe i 

turystyczne, potrafi 

posługiwać się planem 

miasta, umie wyznaczyć 

trasę wycieczki. 

prezentacja multimedialną, mapa z trasa 

wycieczki. 

Literacki wzór 

nastolatka 

Elżbieta Kot kwiecień – 

maj 

2019 

Rozwijanie zamiłowań 

czytelniczych. 

Poszukiwanie autorytetu.  Czerpanie 

przykładu z wzoru postaci literackiej 

Przygotowanie (do wyboru) 

 prezentacji multimedialnej 

poświęconej wybranej postaci 

 komiksu 

 quizu/krzyżówki (w multimedialnej 

formie) 

 

Realizację projektu  rozpocznie  wystawa 

z okazji Światowego Dnia Książki 

(przygotowana przez wszystkich 

uczestników) 

3 

Sporty ekstremalne. Przemysław Pawlik 16 godzin Zapoznanie młodzieży z 

ciekawymi sposobami 

uprawiania sportu. 

Przedstawienie różnych sportów 

uważanych za ekstremalne. 

3 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch. 

Przemysław Pawlik 16 godzin Przedstawienie różnych 

sposobów odżywiania 

wśród sportowców. 

Żywienie i kontuzje sportowców. 3 

Bóg się rodzi - 

jasełka 

Marcin Patycki grudzień Ukazanie wartości 

chrześcijańskich, 

podtrzymywania wiary 

znaczenia świąt Bożego 

Narodzenia w 

kultywowaniu tradycji 

Przedstawienie scen zawartych w Piśmie 

Świętym, w szczególności rozdziałów 

ewangelicznych mówiących o 

dzieciństwie Jezusa z Nazaretu. 

8-15 

„Śladami 

wielokulturowości 

Kędzierzyna –Koźla” 

mgr Katarzyna 

Sitnik 

3 miesiące - uczniowie dostrzegają 

różnice kulturowe 

swojego miasta 

Zadaniem uczniów jest odnalezienie 

dowodów na wielokulturowość 

Kędzierzyna-Koźla i zaprezentowanie 

1 – 6 osób 



 -uczniowie uczą się 

postawy szacunku i 

tolerancji wobec innych 

kultur 

- uczniowie potrafią 

wykorzystać 

nowoczesne metody 

dokumentacji w swojej 

pracy 

wyników pracy w formie kolarzu, opisu, 

teledysku, prezentacji  Power point , 

reportażu lub fotoreportażu. 

GMO- aspekty 

pozytywne i 

negatywne. 

Katarzyna Banach-

Kozielewska 

 2 miesiące -uświadomienie 

uczniom czym są 

organizmy GMO 

-rodzaje współczesnych 

modyfikacji 

genetycznych 

-pozytywny i negatywny 

wpływ inżynierii 

genetycznej na 

organizmy GMO oraz 

środowisko naturalne 

Zadaniem uczniów jest stworzenie 

prezentacji multimedialnej wyjaśniającej 

czym są organizmy GMO, jakimi 

metodami inżynierii genetycznej uzyskuje 

się takie organizmy, czy organizmy GMO 

stanowią zagrożenie czy szans 

  4 

Czytam, bo lubię Joanna Wydmuch październik - 

kwiecień 

Promowanie 

czytelnictwa 

Uczniowie projektują plakat reklamujący 

książkę spoza kanonu lektur. Projekt ma 

na celu promowanie czytelnictwa. Książki 

proponowane są przez uczniów. 

Uczniowie piszą recenzję przeczytanej 

książki. Przedstawiają notatkę 

biograficzną autora. Rysunkiem lub 

grafiką nawiązują do treści utworu. 

4 

Turystyka górska Adam Cibis 3 miesiące Przedstawienie 

najsłynniejszych, 

najatrakcyjniejszych i 

najtrudniejszych     

szlaków turystycznych 

Beskidów( Beskid 

Uczniowie zorganizują wystawę na, której 

przedstawią piękno Polskiej turystyki 

górskiej w formie zdjęć, map 

turystycznych, opisów szlaków. 

4 



Śląski, Beskid 

Żywiecki, Beskid Niski, 

Beskid Wyspowy,Beskid 

Sądecki)Sudetów, 

Karkonoszy, Tatr oraz 

Bieszczadów. 

Najwyższe szczyty tych 

pasm górskich. 

SPOTKANIA Z MODĄ-

UBIERANIE/PRZEBIERA-

NIE, MIĘDZY TRADY-

CJĄ, MODĄ A ORYGI-

NALNOŚCIĄ. PROJEK-

TOWANIE UBIORU 
 

 

Anna Florczak od września 

do czerwca 

Uczeń poznaje 

charakterystyczne stroje 

kobiece i męskie z różnych 

okresów historycznych. 
Uświadamia sobie, że strój 

jest swoistym świadectwem 

swoich czasów (funkcja 

poznawcza sztuki), 
z zakresu umiejętności: 

- potrafi zaprojektować 

strój na określoną okazję, 

odróżnia ubranie od 

przebrania, 
- z zakresu postaw: 
- potrafi wypowiadać 

się na temat mody i 

uzasadniać swoje 

zdanie, 
- jest świadom, że „strój 

zdobi człowieka", ale 

również może go szpecić. 
 

 

 

Moda jest jednym z głównych regulatorów 

zachowania się jednostek w społeczeństwach 

nowoczesnych. Służy zarówno, jako środek 

wyróżniania się z tłumu jak i konformizmu w 

stosunku do wybranych grup. Moda jest bardzo 

zmienna (inaczej niż obyczaje, które są trwałe). Za 

dobre i piękne uchodzi zwłaszcza to, co nowe i 

pochodzi z ośrodków uznawanych w danym czasie 

i miejscu za przodujące w tej czy innej dziedzinie. 
Ubiory to okrycia ciała, sporządzane ręcznie, a od 

połowy XIX w. również maszynowo z różnych 

surowców naturalnych lub sztucznych. Ubiory 

używane przede wszystkim do ochrony określa 

się, jako odzież. Ubiory o charakterze ozdobnym 

oraz pełniące określone funkcje informacyjne lub 

przekazujące treści symboliczne nazywa się 

strojami. Ubiory będące okolicznościowym 

przebraniem noszą miano kostiumów. (Nowa 

Encyklopedia Powszechna PWN, 1996). 
 

 

4 

 


