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Z klasy II a 

4. Cele projektu: 

- zaplanowanie rozbudowy kompleksu sportowego w Tuchowie. 

- dowiedzenie się ile czasu uczniowie naszej szkoły poświęcają na sport i jakie dyscypliny 

preferują. 

- przedstawienie kosztów budowy różnych obiektów sportowych. 

- rozmieszczenie obiektów sportowych na mapie Tuchowa . 

6. Opis realizacji projektu: 

 Naszym zadaniem było zebranie informacji na temat rozbudowy szkolnego kompleksu 

sportowego w Tuchowie. Dowiedzieliśmy się jakie obiekty sportowe uczniowie naszej szkoły 

umieściliby w jej okolicy. Za pomocą przeprowadzonej ankiety dowiedzieliśmy się także ile czasu 

tygodniowo gimnazjaliści poświęcają na uprawianie sportu oraz jakie dyscypliny sportowe ich 

interesują. Poszliśmy do ratusza, aby starać się o kopię mapy Tuchowa, oczywiście udało nam się 

to. Po złożeniu i sklejeniu tejże mapy nanieśliśmy na nią wydrukowane wcześniej obiekty 

sportowe oraz oznaczyliśmy trasę rowerową prowadzącą przez wszystkie te obiekty. Następnie 

korzystając z internetu wyszukaliśmy informacje na temat kosztów budowy. Zorganizowaliśmy w 

szkole konkurs plastyczny, który pomógł nam przeprowadzić w poszczególnych klasach pan 

Stanisław Maniak. Zrobiliśmy też prezentację multimedialną, w której umieściliśmy wyniki 

ankiety (przedstawione procentowo) , zdjęcia obecnych obiektów sportowych i tych, które 

chcielibyśmy wbudować oraz koszty rozbudowy kompleksu sportowego. 

7. Zagadnienia do rozwiązania: 

- Jakie są koszty budowy obiektów takich jak: hala sportowa, orlik, basen, kręgielnia itp? 

- Ile czasy poświęcamy na uprawianie sportu oraz jakie dyscypliny najbardziej lubimy?  

- Gdzie w naszym mieście mogłyby się znajdować planowane obiekty sportowe? 



8. Zebrane informacje i efekty pracy: 

- prezentacja multimedialna 

- mapa satelitarna Tuchowa z naniesionymi obiektami sportowymi oraz trasą rowerową 

- praca w grupie zintegrowała nasz zespół 

- wzbogacenie wiedzy publiczności na powyższy temat 

9. Podziękowania: 

Uczniowie klasy II a, którzy brali udział w projekcie edukacyjnym, pragną podziękować wszystkim 

osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do jego realizacji, a w szczególności: 

- panu Waldemarowi Siwkowi, opiekunowi naszej grupy 

- panu Stanisławowi Maniakowi, za przeprowadzenie konkursu plastycznego 

- panu Grzegorzowi Mastalerzowi, za skserowanie mapy Tuchowa 

- panu Piotrowi Pierzchale, za udostępnienie sali na próbę oraz na przedstawienie projektu 

 


