
PROJEKTY EDUKACYJNE 2014/2015 

 

lp Tytuł  proponuje Cel – problem do rozwiązania 

1 Dominik Cup 2015 – 
turniej piłkarski  dla SP 

Tomasz Kaleta Promocja szkoły wśród uczniów klas VI. Popularyzacja piłki 
nożnej 

2 Możesz na mnie liczyć – 
pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

Tomasz Kaleta Kształtowanie świadomości odpowiedzialności za zdrowie i 
życie drugiego  człowieka w sytuacji zagrożenia. 

3 „  O czym marzysz ?” Jan Bobka Stworzenie filmu refleksji o marzeniach młodych w konfrontacji 
z życiem człowieka starszego 

4 Św. Patryk – patron 
Irlandii 

Katarzyna Kubacka  Dzień św. Patryka w szkole  

5 Czy śmiech może być 
nauką ? 

Barbara Bereza Przygotowanie pouczającej życiowo, aktualnej dla uczniów,  
komedii  

6 Mitologia – to nie trudne Barbara Bereza Przygotowanie lekcji dla klas pierwszych podsumowującej 
wiadomości z mitologii 

7 „Od Bacha  do …. „  - 
spotkanie z niemiecką 

muzyką 

Aneta Łukaszewicz Budzenie zainteresowania uczniów kulturą a w szczególności 
muzyka niemiecką 

8 Tradycje świąteczne w 
krajach 

niemieckojęzycznych 

Aneta Łukaszewicz Pogłębienie znajomości tradycji świątecznych w krajach 
niemieckojęzycznych 

9 Nowa Huta – dzielnica 
nieznana 

Marcin Mulewicz Odkrycie i przedstawienie w formie przewodnika mało znanych 
a ważnych historycznie miejsc Nowej Huty 



10 Czerwone maki na Monte 
Cassino 

Marcin Mulewicz 
(propozycja 

uczniów)  

Oddać hołd bohaterom bitwy pod Monte Cassino , propagować 
wiedze i budzić postawy patriotyczne wśród młodych 

11 W podróży kulinarnej 
przez Italię – czyli 

specjały kuchni włoskiej  

Aleksandra Bilińska Organizacja włoskiego wieczoru kulinarnego w szkole 

12 Gry i puzzle 
matematyczne 

Małgorzata Banyś - przygotowanie gier matematycznych do wykorzystania na 
lekcjach matematyki 

13 Matematyka uczy i 
ciekawi – pytania 

Fermiego 

Małgorzata Banyś Opracowanie pytań Fermiego odnośnie Krakowa lub Dzielnicy 
XVI 

14 Piramidy egipskie a 
matematyka 

Małgorzata Banyś Wykonać opis matematyczny kilku piramid 

15 „Matematyka to poezja, 
którą Pan Bóg opisał cały 

świat „ – czy Galileusz 
miał rację.  

s. Leokadia  Uzasadnić  …. W dowolnej formie 

16 Egipskie piramidy, 
gotyckie sklepienia i 

wieże Famiglia Sagrada 

s. Leokadia Pokazać zastosowanie algebry, arytmetyki i geometrii w 
architekturze 

17 Stefan Banach – 
matematyk z Krakowa 

s. Leokadia  Zorganizować w szkole  „kawiarnię szkocką” 

18 Rozterki kobiece – poezja 
Marii Pawlikowskiej – Jas. 

Edyta Dybek Pogłębienie wrażliwości na poezję 

19 Refleksje nad istota 
natury ludzkiej – poezja 

Edyta Dybek Pogłębienie wrażliwości na poezję 



Jana Kochanowskiego 
20 Klub Kibica – „Dominik 

Kraków „ 
Grzegorz 

Mrawczyński 
Zorganizować i animować szkolny klub kibica 

21 Dziennikarzem 
sportowym być ….. 

Grzegorz 
Mrawczyński 

Obsługa dziennikarska Ligi Siatkówki Gimnazjów Katolickich 
Krakowa 

22 Nasze Gimnazjum w 
liczbach 

Dariusz Stawiarz Przygotowanie portretu – informacji i promocji naszego 
gimnazjum w liczbach 

23 Czas wolny w życiu 
nastolatka 

Marta Szałach Przedstawienie funkcji czasu wolnego i różnych form jego 
spędzania 

24 Inteligencja intelektualna 
czy inteligencja 

emocjonalna 

Marta Szałach Rozwój i możliwości inteligencji emocjonalnej człowieka 

25 Konflikt pokoleń – szansa 
czy zagrożenie 

Marta Szałach Praktyczna refleksja 

26 Nasze rady na odpady? Marlena Gaweł Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów w domu? 
27 Tlenek węgla (IVI) – 

pożyteczny czy 
szkodliwy? 

Marlena Gaweł Pokazać przykłady użyteczności i szkodliwości tlenku węgla (IV) 

28 Jedz smacznie – żyj 
zdrowo 

Marlena Gaweł  Drugie śniadanie do szkoły  

29 „Mural” Mariusz Macheta Wykonanie muralu w szkole 

30 Koncert świąteczny Mariusz Macheta Zorganizowanie koncertu z okazji  święta … wybór ? 
 

31 „Dźwięki z obrazu 
płynące – obrazy z 

Mariusz Macheta Stworzenie utworu dźwiękowego do wybranego obrazu lub 
dzieła sztuk wizualnych do wybranego utworu muzycznego 



dźwięków płynące „ 
32 Książka to więcej niż 

czytam 
Bożena Lesiak promocja czytelnictwa wśród uczniów gimnazjum 

33 Śladami Kacpra Ryxa Bożena Lesiak Zorganizowanie wycieczki po Krakowie na podstawie lektury 
Mariusza Wollnego 

34 Cudze chwlicie , swego 
nie znacie – Kraków w 

dolinie Wisły 

Iwona Dobrucka Przygotowanie trasy wędrówki/ spaceru po mieście i w dolinie 
Wisły 

35 Atrakcyjności turystyczne 
krajów półwyspu 

Iberyjskiego 

Iwona Dobrucka Stworzenie „porywającego „ przewodnika 

36 Leki z Bożej apteki Anna Masłowiec Wskazanie leczniczego charakteru roślin i ziół 

37 Szkolne zawody 
strzeleckie 

Monika Topór Organizacja zawodów strzeleckich w szkole 

38 Kulinarny Kraków Beata Gajda Pogłębienie znajomości tradycji kulinarnych naszego regionu 
39 O Nowej to Hucie 

piosenka 
Beata Gajd, Maria 

Peksa 
Przybliżenie uczniom szkoły historii Nowej Huty 

40 Walka o krzyż. Kartka z 
Nowej Huty 

Maria Pęksa Przybliżenie uczniom historii walki o wiarę w Nowej Hucie 

41 7 dni w Londynie Iwona Reciak Program wycieczki i przewodnik po Londynie 

42 Kraków – miasto 
europejskie  - przewodnik 

dla  obcokrajowca 

Iwona Reciak Przygotowanie dwujęzycznego , polsko – angielskiego 
przewodnika po Nowej Hucie 

43 Brytyjska i amerykańska 
muzyka naszych rodziców 

Krzysztof Kusyk Porównanie muzyki  rodziców i współczesnej 

44 Wpływ kultury zachodu Krzysztof Kusyk Analiza wpływu kultury zachodu na język polski 



na język polski 
45 Jak zmieniała się dynastia 

Windsorów na przełomie 
lat 

Kinga Leśniak Drzewo genealogiczne od króla Jerzego V do księcia Jerzego 

46 Poznaj Australię  - 
zróżnicowanie 

terytorialne i kulturowe 
kraju anglojęzycznego 

Kinga Leśniak Pogłębienie wiedzy  o Australii 

47 Święci z Hiszpanii Piotr Stręk  Zapoznanie z postaciami świętych 

48 Flamenco -   taniec i 
śpiew  Cyganów 

hiszpański 

Piotr Stręk Zapoznanie się z kulturą flamenco 

49 Quest  szkolny Monika Topór Opracowanie przewodnika quest po szkole 

50 Wybory członków  
zarządu samorządu 

uczniowskiego 

Dariusz Stawiarz Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów  

51 Wiara prześladowana s. Marzena Lata Pogłębienie znajomości biografii i dzielą bł. Jerzego Popiełuszki 

52 Ks. Bosko – przyjaciel 
młodych na drodze 

wzrastania 

s. Marzena Lata Odkrycie i przekazanie uczniom w szkole  osoby ks. Bosko jako 
wzoru życia 

53 Gry komputerowe – od 
rozrywki do uzależnienia 

G. Sumera ( projekt 
uczniowski ) 

Pokazanie problemu jakim jest uzależnienie od gier 
komputerowych 

54 Śladami 
średniowiecznych 
świętych w Krakowie 

s. Halina Koćwin Zapoznanie uczniów z duchowością średniowieczną w Krakowie 

55 Najwięksi święci  s. Halina Koćwin Przybliżenie uczniom duchowego dziedzictwa , które budowało i 



Krakowa nadal buduje  Kraków.  
56 Wielkie nazwiska w małej 

Nowej Hucie 
Katarzyna Frączek Przybliżenie nazwisk wielkich ludzi związanych z Nową Hutą 

57 Czy poezja musi być 
trudna 

Katarzyna Frączek  Zredagowanie miniporadnika interpretacji utworów poetyckich. 

58 Czas na deser Magdalena Janas - 
Owczarek 

Umiejętność przygotowywania deserów od strony zdrowotnej i 
estetycznej  

59 Fizyka płynów Krzysztof Pudło Pokaz fizyczny z użyciem gazów i cieczy 

60 Tajemnice światła  Krzysztof Pudło  Pokaz fizyczny  doświadczeń związanych z naturą światła  

 


