PROJEKT ROKU „MYŚL, DZIAŁAJ, TWÓRZ” 2017/2018 DLA KLAS 4-5
… po warszawsku!

Wieloznaczność hasła otwiera przed uczestnikami projektu i
czytelnikami opisu całą gamę skojarzeń z warszawską gwarą,
tradycją obyczajową i kulinarną, życiem kulturalnym na przestrzeni
wieków… I słusznie, bo inteligentny dowcip, erudycyjne aluzje i
nawiązania, wielość znaczeń i symboli, odkłamywanie
rzeczywistości i ukazywanie wielości jej barw, zabawa językiem i
badanie jego tkanki, nieraz odbijające się w literaturze trudne
przeżycia wynikające z uwikłania w historię – to wszystko cechy
poezji mistrzów pióra urodzonych w Warszawie i z nią związanych.
Chcecie się dowiedzieć, o kim mowa? Przyjdźcie na warszawską
wieczornicę poetycką, która odbędzie się za jakiś czas, po zmroku,
w naszej szkole. O szczegółach poinformujemy w specjalnie
przygotowanym na tę okazję programie artystycznym.
Bądźcie jednak z nami cały czas, bo poza strawą duchową grupa
projektowa szykuje jeszcze, między innymi, coś na ząb!

Opiekun projektu: Klaudia Łachacz

Warszawa dla Brytyjczyka

Czy mamy na tyle odwagi i posiadamy wystarczającą
wiedzę aby móc oprowadzić Brytyjczyka po Warszawie?
Z jakiego miejsca wystartować, co zwiedzić, gdzie zjeść i
z kim się spotkać? To pytania, na które poszukamy
odpowiedzi, tworząc niepowtarzalny przewodnik dla
Brytyjczyka.
‘Warszawa dla Brytyjczyka’ to projekt, który sprawi, że
każdy będzie mógł z łatwością oprowadzić turystę po
Warszawie, wcielając się w małego przewodnika. Jako
przewodnicy, wskażemy miejsca szczególne i
wyjątkowe. Będziemy gotowi łamać języki, tak aby
anglojęzyczny turysta nie poczuł się nigdy zagubiony.
Natomiast, mapa Brytyjczyka pomoże nam doprowadzić
każdego do celu. Celem naszej podróży po Warszawie
będzie zaprezentowanie i zdobycie wszystkich miejsc
oznaczonych na mapie.
A co będzie naszą mapą?, uczestnicy
projektu dowiedzą się już wkrótce,
natomiast dla innych będzie to
niespodzianka.

Opiekun projektu: Anna Buczek

Warszawa w liczbach

Prezentacja Warszawy w liczbach – dane historyczne, dane
statystyczne i ich graficzne opracowanie. Celem projektu jest
zainteresowanie uczniów statystyką oraz jej opracowaniami,
szlifowanie wyszukiwania danych oraz ich porządkowania.
Opiekun projektu: Bożena Kurak

Multimedialny niemieckojęzyczny
przewodnik po warszawie

Zadaniem grupy będzie sfotografowanie ciekawych
miejsc w stolicy
(mogą być krótkie filmiki) i
towarzyszący im krótki opis danej atrakcji turystycznej
po niemiecku. Każdy uczestnik wybierze sobie dane
miejsce i będzie miał za zadanie zrobienie krótkiego
reportażu o tym miejscu. Potem zbieramy to w całość i
powstaje nasz przewodnik.

Opiekun projektu: Ewa Schuster

Warszawa pod lupą - przewodnik artystyczny

Czy dobrze znamy Warszawę? Dokąd warto się udać, żeby zobaczyć coś naprawdę wyjątkowego? Gdzie odbywają się koncerty,
mecze piłkarskie, wystawy? A może ktoś z Was wie, gdzie można spotkać warszawską syrenką? Jeśli macie głowę pełną
pomysłów, zapraszam do udziału w projekcie Warszawa pod lupą - przewodnik artystyczny. Na początku wyłowimy miejsca,
które są najbardziej znane i charakterystyczne dla naszej stolicy. Następnie zastanowimy się jak chcemy je pokazać w naszym
przewodniku oraz jaka informacja będzie im towarzyszyć. Kolejnym etapem będzie wykonanie zdjęć, obróbka fotografii w
programie graficznym i profesjonalny wydruk. Efektem rocznej pracy będzie uczniowski przewodnik artystyczny w formie
broszury oraz wielkoformatowe plansze, które posłużą do udekorowania szkoły.

Opiekun projektu: Kornelia Władzińska

