
 

 

Prezentacje projektów 

rocznych z techniki, 

wykonanych przez 

uczniów klasy  

I gimnazjum  

odbędą się  

25.06.2012r 

o godzinie 900 

w holu naszej szkoły. 

Piórnik 

Autor: Lidia Bartoszek 

Makieta Miasta 

Autor: Jakub Głowniak 

Pluszowy kocurek 

Autor: Oliwia Hodskinson 

Sesja zdjęciowa 

Autor: Marlena Jonasz 

Żabka z koralików 

Autor: Oliwia Kaznowska 

Konewka z aniołkiem 

Autor: Katarzyna Kowalska 

Latawiec 

Autor: Agata Matras 

Obrazki z mangi 

Autor: Iga Mazur 

Jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny piórnik. Pokaże 

twoje zdolności manualne i ekologiczną duszę.  

Przestronna, kolorowa makieta pokarze twoje zdolno-

ści i wizję. Zaczerpnij z mojego projektu sposób wyko-

nania i dodaj swoje elementy. 

Masz krawieckie zdolności?  Jesteś kreatywny/na? 

Spróbuj sam stworzyć pluszowego kota. Sprawi  

Ci to wiele radości. 

Chcesz zrobić komuś wyjątkowy prezent? Zafunduj 

mu sesje zdjęciową, a ja dam Ci wskazówki jak tego 

dokonać. To wcale nie jest takie trudne.  

Chcesz być oryginalny/na i lubisz gustowną biżuterie? 

Spróbuj wykonać ją sam! Wystarczy tylko kilka korali-

ków, żyłka i  cierpliwości. 

Lubisz ozdabiać przedmioty techniką decupage?  

Masz w domu przedmiot, który potrzebuje renowacji? 

Podejmij się tego, a sprawi Ci to wiele przyjemności. 

Lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu? Możesz 

go ubarwić. Wystarczy, że zrobisz latawiec. Jego wy-

konanie wcale nie jest takie trudne.  

Pasjonuje cię oglądanie obrazów? Może sam spróbu-

jesz je wykonać? Mój projekt pokaże Ci jak masz 

stworzyć niepowtarzalne dzieło sztuki. 



Tort szwarcwaldzki 

Autor: Nina Piotrowska 

Autor: Leonid Otchenashenko 

Autor: Magdalena Sikora 

Autor: Ewa Turska 

Ozdobne pudełko  

Torebka  

Makieta do gier bitewnych  

i figurkowych NOTATKI 

PREZENTACJA 

PROJEKTÓW 

ROCZNYCH  

Z TECHNIKI 

Wykonała Lidia Bartoszek 

Społeczne Gimnazjum 

im. S.F. Klonowica 

w Lublinie 

Kręci cię modelarstwo? Lubisz rozgrywać wirtualne 

wojny? Przygotuj pole bitewne.  Zdobędziesz nowe     

umiejętności i wcielisz swoje pomysły w życie.  

Chcesz przygotować dla swoich przyjaciół pyszny 

poczęstunek? Zrobienie go wcale nie  takie trudne. 

Tort szwarcwaldzki smakuje wyśmienicie. 

 

Brakuje Ci pięknego pudełka na drobiazgi? Masz 

zdolności plastyczne? Możesz nadać zwykłemu pu-

dełku nowy blask. Efekt końcowy jest zjawiskowy. 

Chcesz mieć oryginalną torebkę o wielorakim zasto-

sowaniu? Możesz wykonać ją samodzielnie. A ja po-

karzę ci jak tego dokonać.  


