
PROPOZYCJE PROJEKTÓW 

NA PODNIESIENIE OCENY Z HISTORII

DLA GIMNAZJUM 

W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. Breslau / Wrocław

Projekt mający na celu przypomnienie Breslau na przełomie wieków i zderzenia / porównanie

go z Wrocławiem dzisiejszym.

Uczeń powinien:

- wykonać kilka plakatów informujących o wydarzeniu / wystawie,

- przygotować wystawę i album wystawę opisujący,

- oprowadzić po wystawie uczniów EKOLI.

Praca indywidualna lub grupowa (grupa nie większa niż 3 osoby).

Czas realizacji: pierwszy tydzień czerwca 2017 r.

2. Jacek Kaczmarski – Muzeum

Projekt łączący fakt historyczny z tekstem poety, obrazem artysty i muzyką kompozytora.

Podążamy tropem historycznego wydarzenia, przedstawionym w pieśni i na obrazie.

Uczeń powinien:

- wykonać portfolio, w którym:

a) opisze:

- Polskę Zygmuntów, 

- Polskę Poniatowskiego,

- Polskę powstańczą,
- Polskę Napoleona,

- Polskę (z)rusyfikowaną,
b) zamieści i zinterpretuje następujące pieśni Jacka Kaczmarskiego:

- „Stańczyk”

- „Rejtan, czyli raport ambasadora”

- „Wieszanie zdrajców”

- „Samosierra”

- „Zesłanie studentów”

c) zamieści i zinterpretuje następujące obrazy:

- „Stańczyk” (Matejko)

- „Rejtan” (Matejko)

- „Wieszanie zdrajców” (Norblin)

- „Samosierra” (Michałowski)

- „Zesłanie studentów” (Malczewski)

Uczeń swoje portfolio wykonuje samodzielnie.



Czas realizacji: ostatni tydzień maja 2017 r.

Obrona trwa nie dłużej niż 20 min. (ustna prezentacja).

Obrona obejmuje:

- opis wydarzenia,

- interpretacja wiersza J. Kaczmarskiego,

- interpretacja obrazu.

Uczeń może przystąpić do egzaminu zerowego (wcześniejszego).

3. Czytam. Oglądam. Jestem.

Projekt  wymagający  od  ucznia  przeczytania  jednej  książki  i  obejrzenia  jednego  filmu,

rozmowy na temat książki i filmu oraz napisania i obronienia pracy / eseju.

Uczeń musi:

- przeczytać książkę i obejrzeć film,

- opowiedzieć o książce i filmie,

- napisać prace / esej bazujący na książce lub na filmie,

- obronić pracę / esej.

FILM

1. R. Bugajski – Generał Nil 

2. F. Falk – Wodzirej

3. A. Fidyk – Defilada

4. K. Kieślowski – Z punktu widzenia nocnego portiera

5. W. Krzystek – 80 milionów 

6. K. Kutz – Śmierć jak kromka chleba

7. M. Łazarkiewicz – Ostatni dzwonek

8. M. Łoziński – 89 mm od Europy. Wszystko może się przytrafić
9. P. Łoziński – Miejsce urodzenia

10. W. Marczewski – Dreszcze 

11.  W. Pasikowski – Jack Strong. Pokłosie. Psy

12. P. Pawlikowski – Ida

13. M. Piwowarski – Marcowe migdały

14. R. Polański – Pianista

15. W. Smarzowski – Wołyń
16. J. Stuhr – Duże zwierze

17. A. Wajda – Kanał. Popiół i diament. Człowiek z marmuru. Człowiek żelaza. Człowiek

z nadziei

18. K. Zanussi – Barwy ochronne 

19. M. Zmarz Koczanowicz – Dworzec Gdański 

KSIĄŻKA

1. J. Andrzejewski – Ciemności kryją ziemię
2. J. Błoński – Biedni Polacy patrzą na getto

3. A. Camus – Człowiek zbuntowany

4. O. Fallaci – Wściekłość i duma



5. J. T. Gross – Sąsiedzi

6. V. Havel – Siła bezsilnych

7. Z. Herbert – Poezje

8. M. Houellebecq – Uległość
9. R. Kapuściński – Cesarz 

10. M. Król – Słownik demokracji

11. H. Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem 

12. C. Miłosz – Zniewolony umysł

13. P. Pomerantsev – Jądro dziwności

14. Platon – Obrona Sokratesa

15. G. Orwell – Rok 1984

16. M. Satrapi – Persepolis. Historia dzieciństwa

17. Sofokles – Antygona

18. M. Szczygieł – Gootland

19. W. Tochman – Dzisiaj narysujemy śmierć

Czas realizacji: ostatni tydzień maja 2017 r.

4. Słucham, więc jestem.

Projekt  wymagający  od  ucznia  stworzenia  playlisty  utworów  na  jeden  z  następujących

tematów:

- Demokracja,

- Honor,

- Ojczyzna,

- Patriotyzm,

- Polska,

- Walka,

- Wolność.

Utworów nie może być mniej niż 7, i nie więcej niż 14.

Każdy utwór musi być innego wykonawcy.

Utwory mogą być polskie i zagraniczne, ale polskich utworów musi być co najmniej o dwa

więcej niż zagranicznych.

O każdym z utworów uczeń opowie (tytuł, wykonawca, album, jak go rozumie, dlaczego go

wybrał itd., itp.)

Utwory muszą ułożyć się w opowieść o jednym z wybranych przez ucznia haseł / tematów.

Czas realizacji: ostatni tydzień maja 2017 r.

5. Rejtan

Projekt  polegający  na  przedstawieniu  uczniom  zgromadzonym  w  auli  historii  Tadeusza

Rejtana (Reytana). Należy zrobić żywy obraz, na podstawia dzieła Mistrza Jana Matejki.

Projekt może, ale nie musi mieć charakter klasowy.

Uczniowie powinni:

- opowiedzieć o tle historycznym,

- opowiedzieć o Matejce (na ekranie Mistrz Jan, i okolice),

- opowiedzieć o „Rejtanie” Matejki (na ekranie „Rejtan"),



- opowiedzieć o Tedeuszu Rejtanie  (na ekranie Rejtan),

-  wyciąć  z obrazu wszystkie postacie,  a  potem wchodząc do auli  jako postacie z  obrazu,

ubrane w stroje z epoki, opowiedzieć kim są, co robią na obrazie, dlaczego tam się znaleźli, a
potem stanąć w miejscu im przeznaczonym (na ekranie pojawia sie postać odgrywana przez

ucznia),

-  w  tle,  albo  na  początku,  albo  na  koniec  -  „Rejtan”  Jacka  Kaczmarskiego  (np.  grany i

śpiewany przez uczniów prezentujących?).

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejtan_(obraz_Jana_Matejki)#mediaviewer/File:Rejtan_Upadek_

Polski_Matejko.jpg

 

https://www.youtube.com/watch?v=pe6mqxaclyI

 

 Rejtan, Jacek Kaczmarski
"Wasze wieliczestwo", na wstępie śpieszę donieść:
Akt podpisany i po naszej myśli brzmi.

Zgodnie z układem wyłom w Litwie i Koronie

Stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt.

Muszę tu wspomnieć jednak o gorszącej scenie,

Której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt,
Zwłaszcza że miała ona miejsce w polskim sejmie,

Gdy podpisanie paktów miało skończyć się.

Niejaki Rejtan, zresztą poseł z Nowogrodu,

Co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi,

Z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu

I nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi.

Koszulę z piersi zdarł, zupełnie jak w teatrze,

Polacy - czuły naród - dali nabrać się:
Niektórzy w krzyk, że już nie mogą na to patrzeć,
Inni zdobyli się na litościwą łzę.

Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić!
Wzniesione ręce, z głów powyrywany kłak,

Ksiądz Prymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy,

Evidemment, nie było mu to wszystko w smak.

Ponińskij wezwał straż - to łajdak jakich mało,

Do dalszych spraw polecam z czystym sercem go,

Branickij twarz przy wszystkich dłońmi zakrył całą,
Szczęsnyj-Potockij był zupełnie comme il faut.

I tylko jeden szlachcic stary wyszedł z sali,

Przewrócił krzesło i rozsypał monet stos,

A co dziwniejsze, jak mi potem powiadali,

To też Potockij! (Ale całkiem autre chose).

Tak a propos, jedna z dwóch dam mi przydzielonych

Z niesmakiem odwróciła się wołając - Fu!

Niech ekscelencja spojrzy jaki owłosiony!

(Co było zresztą szczerą prawdą, entre nous).



Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa.

Autorytetu władza nie ma tu za grosz,

I bez gwarancji nadal dwór ten finansować
To może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt.

Tuż obok loży, gdzie wśród dam zająłem miejsce,

Szaleniec jakiś (niezamożny, sądząc z szat)

Trójbarwną wstążkę w czapce wzniósł i szablę w pięści -

Zachodnich myśli wpływu niewątpliwy ślad!

Tak, przy okazji - portret Waszej Wysokości

Tam wisi, gdzie powiesić poleciłem go,

Lecz z zachowania tam obecnych można wnosić
Że się nie cieszy wcale należytą czcią.

Król, przykro mówić, też nie umiał się zachować,
Choć nadal jest lojalny, mogę stwierdzić to:

Wszystko, co mógł - to ręce do kieszeni schować,
Kiedy ten mnisi lis Kołłątaj judził go.

W tym zamieszaniu spadły pisma i układy.

"Zdrajcy!" krzyczano, lecz do kogo, trudno rzec.

Polityk przecież w ogóle nie zna słowa "zdrada",

A politycznych obyczajów trzeba strzec.

Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika

Sympatie zmienia wraz z nastrojem raz po raz.

Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka,

To wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse.

Dlatego radzę: nim ochłoną ze zdumienia

Tą drogą dalej iść, nie grozi niczym to;

Wygrać, co da się wygrać! Rzecz nie bez znaczenia,

Zanim nastąpi europejskie qui pro quo!

 

Praca indywidualna lub grupowa (grupa nie większa niż 10 osób).

Czas realizacji: pierwszy tydzień czerwca 2017 r.

6. Dekomunizacja ulic. Burzenie pomników.

Projekt mający na celu przypomnienie (patronów) ulic i (patronów) pomników istniejących

we Wrocławiu przed 1989 r.

Uczeń powinien:

- wykonać kilka plakatów informujących o wydarzeniu / wystawie / portfolio / prezentacji

itp.,

- przygotować wystawę / portfolio / prezentację itp. + ewentualny album opisujący,

- przedstawić wystawę / portfolio / prezentację itp. + ewentualny album opisujący uczniom

EKOLI.

Praca indywidualna lub grupowa (grupa nie większa niż 3 osoby).

Czas realizacji: pierwszy tydzień czerwca 2017 r.



7. Opowiedz mi o EKOLI…

Projekt będący próbą opowiedzenia o EKOLI kamerą filmową (tel. komórkowym, itp.)

Uczeń  musi  wykonać  krótki  (nie  mniej  niż  5  minut,  i  nie  więcej  niż  8  minut)  film,

opowiadający o jego EKOLI. Ocenie podlegać będzie zarówno treść, jak i forma. Najlepsze

filmy zostaną zaprezentowane w auli.

Praca indywidualna lub grupowa (nie więcej niż 2 osoby).

Czas realizacji: pierwszy tydzień czerwca 2017 r.

8. Miejsce wolne

Projekt nawiązuje do uchwalonej przez Sejm RP w 2016 roku ustawy o zakazie propagowania

komunizmu  lub  innego  ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  obiektów  i  urządzeń
użyteczności publicznej (Dz.U.2016 poz. 744). 

Na  podstawie  jej  przepisów  obowiązkiem  władz  samorządowych  jest  wyeliminowanie  z

przestrzeni  publicznej  nazw  upamiętniających  osoby,  organizacje,  wydarzenia  lub  daty

symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo ten ustrój propagujące. 

Idea projektu polega na tym, że uczeń musi odnaleźć w swoim najbliższym otoczeniu miejsce

(-a),  którego  nazwa  powinna  zostać  zmieniona  zgodnie  z  przepisami  ustawy,  opisać  to

miejsce  (zrobić  zdjęcia,  nakręcić  film  itp.)  wymagające  zmiany  lub  takie,  które  nie  ma

bohatera, uzasadnić  swój wybór, opisać  postać patrona, którego imieniem chciałby nazwać
wybrane przez siebie miejsce, lub w inny trwały sposób uczcić jego zasługi dla społeczności

lokalnej.

Praca indywidualna.

Czas realizacji: pierwszy tydzień czerwca 2017 r.


