
Projekt edukacyjny w Gimnazjum Językowym w roku szkolnym 2013/2014  
 

LP Przedmiot Temat projektu Nauczyciel 
prowadzący 

1.   
 
 
 

język polski 

Dziady cz. II Adam Mickiewicz w filmowym ujęciu - film  
 
 

p. T. Wojnarowski 

2.  Epoka literacka w kontekście historii, sztuki, myśli filozoficznej – 
prezentacja multimedialna 

3.  Bóstwo kobiece w wybranych mitologiach świata – prezentacja 
multimedialna. 

4.  Fantastyczne istoty mityczne – opracowanie komiksu lub gry dydaktycznej. 

5.  Zaświaty i życie pośmiertne w mitach greckich – prezentacja multimedialna. 

6.  Współcześni bohaterowie literaccy i filmowi oraz ich mityczne 
pierwowzory przedstawione na podstawie wybranych przykładów. 

7.   
 
 
 
 
 
 
 

język angielski 

American festivals and holidays – mini przewodnik po świętach 
obchodzonych w USA. 

 
 
 
 
 
 
n-l języka angielskiego 

8.  British festivals and holidays – mini przewodnik po świętach obchodzonych 
w Wielkiej Brytanii. 

9.  Polish festivals and holidays – mini przewodnik po świętach obchodzonych 
w Polsce. 

10.  Famous places in the USA – mini przewodnik po znanych miejscach w 
USA. 

11.  Famous places in Great Britain – mini przewodnik po znanych miejscach w 
Wielkiej Brytanii. 

12.  Famous places in Poland – mini przewodnik po znanych miejscach w 
Polsce. 

13.  Famous places in London – mini przewodnik po znanych miejscach w 
Londynie. 

14.  My Town – przewodnik po Wschowie. 

15.  Legends – przdstawienie wybranej legendy. 

16.  American cuisine – mini przewodnik po kuchni amerykańskiej. 

17.  British cuisine – mini przewodnik po kuchni brytyjskiej. 

18.  Polish cuisine – mini przewodnik po kuchni polskiej. 

19.  American and British English – różnice i podobieństwa między 
amerykańskim i brytyjskim angielskim. 

20.  Co nas różni od Brytyjczyków? 

21.  Kto jest kim w brytyjskiej rodzinie królewskiej? 

22.  język francuski Podróż życia do Paryża. p. M. Stachowiak 

23.  Inspiracje Prowansalskie. 

24.   
 
 

geografia 

'Nasze korzenie' - pochodzenie dziadków uczniów Gimnazjum/Liceum we 
Wschowie 

 
 
 

p. B. Kopaczyński 
25.  Do jakiego stopnia możemy mówić o 'miejskiej wyspie ciepła" we 

Wschowie 

26.  Zmiany demograficzne we Wschowie/powiecie wschowskim na przestrzeni 
ostatnich 10 lat. 

27.  Zagospodarowanie turystyczne w gminie Wschowa/powiecie wschowskim. 
lub Czy gmina Wschowa jest atrakcyjna turystycznie? Próba syntezy. 

28.  religia "Przez muzykę do Boga". Warsztaty Muzyki Gospel i Uwielbienia. ks. M. Graczyk 

29.   
język niemiecki 

Ulubione dyscypliny sportowe w Polsce i w Niemczech.  
 

p. A. Rogozińska 
30.  „… ist eine Reise wert.” – miejsca godne polecenia turystom 

odwiedzającym Niemcy. 

31.  Kraje niemieckojęzyczne. 

32.   
 
 
 

język niemiecki 

Wschowa heute und früher – ein Spaziergang durch unsere Stadt.  
 
 

p. J. Ocieczek 

33.  Bekannte deutsche Persönlichkeiten – PowerPoint Präsentation. 

34.  Feste und Bräuche in den DACH-Länder – ein Spiel oder eine 
Präsentation. 

35.  Deutsche Sportler – Kalender 2014. 

36.  Deutsche Models und Modedesigner – Kalender 2014. 

37.  Deutsche Spezialitäten – ein Kochbuch. 

38.  Deutsch, Englisch oder Denglisch.  



39.  mfg – Abk. in der deutschen Sprache. 

40.  Deutsche Musiker - früher und heute. 

41.  Deutsche Schauspieler – ein Funbuch. 

42.  Deutschland ist eine Reise Wert – ein Reiseführer. 

43.  Deutschland für Anfänger – eine Internetseite. 

44.  Wiens Sehenswürdigkeiten – ein deutsch-polnischer Reiseführer. 

45.  Berlins Sehenswürdigkeiten – ein deutsch-polnischer Reiseführer. 

46.  Eierschalensollbruchstelleverursacher und andere.  

47.   
 
 
 
 
 
 

język rosyjski 

Pisanie pamiętnika.  
 
 
 
 
 

p. M. Błażków 

48.  Moje rodzinne miasto, wieś – album „Moja mała Ojczyzna“ 

49.  Drzewo genealogiczne – porozmawiajmy o swoich rodzinach. 

50.  Rola nowych technologii w naszym życiu. 

51.  Za co kocham swój kraj? – Reklama, ulotka, przewodnik po mieście. 

52.  Wybitne postacie historyczne z Polski. 

53.  Polska kuchnia. 

54.  Laureaci nagrody Nobla. 

55.  Ekologia. Czy prowadzimy ekologiczny obraz życia? 

56.  Rosja w moich oczach. 

57.  Moskwa – stolica Rosji. 

58.  Sankt Petersburg – miasto białych nocy. 

59.  Obrazy Galerii Tretiakowskiej. 

60.  Rosyjscy pisarze i poeci. 

 


