Szkolna baza tematów projektów edukacyjnych
w Zespole Szkół Integracyjnych
na rok szkolny 2015/2016
1. Organizacja dnia sportu szkolnego.
2. ZSI CUP Zespołów Mieszanych w Piłce Nożnej.
3. Korespondencyjne Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu.
4. VI edycja Trio Basket w ZSI (turniej koszykówki).
5. Organizacje działające w Polsce na rzecz zwierząt.
6. Gwary polskie – ciekawostki i tajemnice.
7. Powstanie Warszawskie.
8. Międzyklasowy Turniej Piłki Ręcznej Mieszanej.
9. „Od tam – tamów do e – mail” – wiadomości wczoraj i dziś.
10. Rozwój technologii informacyjnej czyli Skierniewice wczoraj i dziś.
11. „Od liczydła do komputera” – wpływ rozwoju techniki na życie człowieka.
12. Miejsca pamięci poświęcone II wojnie światowej na terenie Skierniewic.
13. Sąd nad ST. A. Poniatowskim – spór o przyczyny upadku
Rzeczypospolitej szlacheckiej.
14. W.ST. Reymont – noblista związany z naszym regionem w pamięci
mieszkańców miast i okolic.
15. „Władca legend” – życie i twórczość J. R. R. Tolkiena.
16. Wielka Brytania znana i nieznana – sześć najlepszych miejsc.
17. Najpiękniejsze kurorty alpejskie.
18. Zaplanuj 7-dniową wycieczkę po Londynie (Anglii).
19. Niezwykłe zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii i USA.
20. Tajemniczy świat „Alicji w krainie czarów” – twórczość Lewisa Carrolla.
21. Liczba w literaturze i matematyce.
22. Wielcy matematycy w gimnazjum.
23. Konstrukcje odcinków o długościach wyrażonych liczbami niewymiernymi..
24. Graniastosłupy wokół nas.
25. Struktura demograficzna ludności Skierniewic.
26. Zagrożenia ekologiczne naszej miejscowości.
27. Wisła – moja rzeka.
28. Pokonaj śmieci – wygraj zdrowie swoje i swoich następców.
29. Tworzywa sztuczne – korzyści czy zagrożenie dla człowieka.
30. Zdrowy styl życia nastolatków.
31. Żywienie w europejskim porównaniu.
32. Dyskryminacja i jej przejawy – czyli kilka ważnych pojęć.
33. Smak życia, czyli debata o dopalaczach.
34. Razem przeciwko uzależnieniom - przedstawienie profilaktyczne.
35. Woda – białe bogactwo.
36. Doświadczenia historyczne z fizyki.
37. Sporty ekstremalne.
38. Matematyczny Czar Par – konkurs dla klas piątych.
39. Japonia – kraj kwitnącej wiśni.

