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TEMATY PROJEKTÓW

1.

Anna Błażejak

1.Betlejem – miejsce narodzin Chrystusa.
2.Ewangelia na żywo – Dzień dobroci i uśmiechu.
3.W jaki sposób przybliżyć postać błogosławionego Jana
Pawła II środowisku lokalnemu?
4.W jaki sposób praca w szkolnym wolontariacie wpływa na
Kształtowanie osobowości ucznia?
5.Nazaret, Betlejem, Jerozolima – wyjątkowe miejsca kultu.
6.Wolontariat – dlaczego warto być dobrym?

2.

Monika Budny

1.Jak zmniejszyć stres szkolny?
2.Jak środki uzależniające wpływają na młody organizm?
3.Jak młodzież gimnazjalna spędza czas wolny?
4.Jak aktywność fizyczna i żywienie wpływa na nasze ciało i
samopoczucie?
5.Jak promować naszą szkołę?
6.Wszystkie naj…. Mojej szkoły.

3.

Ewa Daszkiewicz

1.Ptasi zakątek.
2.Czy dieta może być groźna?
3.Czy wiesz, co jesz – zawartość składników odżywczych w
żywności.
4.Siła reklamy.
5.Czy rośliny mogą leczyć?
6.Czy musi tyle lecieć, czyli o zrównoważone zużycie wody.

4.

Kamila Demska

1.Berlin – die Hauptstadt von Deutschland – Prezentacja
podstawowych wiadomości o stolicy.
2.Mein deutsche Lieblingssportler – Prezentacja sylwetki
ulubionego niemieckiego sportowca.
3.Atrakcje turystyczne Berlina.
4.Książka kulinarna. Poznajemy najpopularniejsze potrawy
niemieckie.
5.Funf Tage In Deutschland – Pięć dni w Niemczech- moja
wymarzona wycieczka.
6.Sehenswurdigkeiten von Bydgoszcz – Przewodnik po
naszym mieście dla niemieckich turystów.

5.

Jadwiga Dembińska

1.Różne oblicza widowisk teatralnych – prezentacje.
2.Czym jest reklama? Rodzaje reklam.
3.Jakie znamy gatunki filmowe? Jak powstaje film?
4.Wielcy aktorzy polskich scen? Co o nich wiemy?
5.Co wiemy o polskich noblistach w dziedzinie literatury?
6.Różne oblicza rycerza w literaturze i sztuce.

6.

Aleksandra Kaczmarek

1.Jakiej muzyki słuchali nasi dziadkowie?
2.Tęczą malowane – jak wygląda muzyka?
3.Moje miasto w malarstwie.
4. ”Cztery pory roku” – malarstwo.
5 „Cztery pory roku” – Bydgoszcz w fotografii.
6.Zabytki mojego miasta i okolic w fotografii.

7.

Małgorzata Gowor

1.ABC wiedzy o epokach literackich.
2.Język w języku, czyli słów kilka o gwarze bydgoskiej.
3.Historia i literatura – o polskich powieściach historycznych.
4.Muzyka w poezji, poezja w muzyce – na ile obie dziedziny
się inspirują?
5.”Czy świat umrze trochę, kiedy ja umrę?...”- śmierć i
przemijania w poezji Haliny Poświatkowskiej.
6.Religijny rodowód teatru polskiego (historia do roku 1765.)

8.

Katarzyna Hołyńska

1.Figury przestrzenne i ich zastosowania praktyczne.
2.Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania praktyczne.
3.Wykorzystanie wykresów w życiu codziennym.
4.Funkcje – zestawienie ich rodzajów i własności.
5.Statystyka na co dzień.
6.Symetrie wokół nas.

9.

Aleksandra Kaczmarek

1.Od Eniaca do tabletu – historia komputera.(Informatyka)
2.Oni zmienili świat (wynalazcy i ich wynalazki). (Zaj. Tech.)
3.Współczesne wynalazki – dziwne, ciekawe, przydatne,
śmieszne, intrygujące… . (Zaj. Tech.)
4.Jaki wpływ na życie człowieka miały wynalazki Nikoli Tesli i
Thomasa Edisona? (Zaj. Tech.)
5.Historia komputera od starożytności do dnia dzisiejszego –
strona WWW . (Informatyka)
6.Jak komputer zmienił życie człowieka? (Informatyka)
7.Znane postacie świata informatyki. (Informatyka)
8.Internet – historia powstania, jego rola we współczesnym
świecie. (Informatyka)
9.Jak na co dzień ułatwiamy sobie pracę? (Zaj. Tech.)

10.

Dawid Lewandowski

1.Multimedialny słownik pisarzy polskich.
2.Przygotowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych
np.: do lekcji przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”.
3.Prezentacja multimedialna – Henryk Sienkiewicz.
4. Prezentacja multimedialna –Marian Rejewski.
5.Rodzaje mundurów polskich oraz ich charakterystyka.
6.Rodzaje broni ręcznej wykorzystywanej przez służby
mundurowe w Polsce – sposób działania , charakterystyka
broni.
7.Modele ran, pierwsza pomoc ,opis.
8.Zagrożenia bezpieczeństwa- prezentacja multimedialna.
9.Pierwsza pomoc – prezentacja multimedialna.

11.

Sylwester Birkholz

1.Formy rekreacji ruchowej.
2.Wady postawy ciała i zestawy ćwiczeń korekcyjnych.
3.Wypoczynek czynny i bierny.
4.Historia wybranej dyscypliny sportowej.
5.Siła, szybkość i wytrzymałość jako cechy motoryczne
człowieka. Gry i zabawy ruchowe rozwijające te cechy.
6.Ćwiczenia kształtujące, ich podział i zadania.

12.

Zofia Najdowska

13.

Agnieszka Niemiec

1.Wielcy naukowcy XIX i XX wieku. (Fizyka)
2.Ach ta grawitacja. (Fizyka)
3.Do czego rośliny potrzebują soli? (Chemia)
4.Kwasy w życiu codziennym –
wrogowie czy przyjaciele? (Chemia)
5.Jeden dzień z fizyką. Wybrane zjawiska fizyczne
obserwowane w ciągu dnia. (Fizyka)
6.Jednostki miar i wag na mapie świata. (Fizyka)
7.Substancje niebezpieczne w naszym otoczeniu.
8.Segregacja odpadów a ochrona środowiska.(Chemia)
9.Elektrownie jądrowe – korzyści i zagrożenia. (Fizyka)
10.Ruch wokół nas. (Fizyka)
1.At the tourist information centre- prezentacja ciekawego
miejsca.
2.To lead a healthy life – różne aspekty zdrowego stylu życia.
3.London – a brief guide.
4.Food from around the world – o najbardziej popularnych
daniach kuchni międzynarodowej.
5.Geography of the USA – co wiesz na temat Stanów
Zjednoczonych?
6.Famous people – prezentacja życiorysów sławnych osób.

14.

Jolanta Ornatowska

1.Co daje mój region Europie i światu?
2.Kraj, który mnie fascynuje.
3.Bajkał – perłą Syberii, prezentacja multimedialna.
4.Zwiedzamy świat - folder dla biura podróży.
5.Grupy narodowościowe i etniczne w Polsce.
6.Regiony turystyczne w Polsce oraz skutki rozwoju turystyki.

15.

Agnieszka Ozdarska

1.Psychospołeczny rozwój człowieka na etapie gimnazjalnym.
2.Zasady poprawnej samo prezentacji na wybranych
przykładach.
3.Zawody pożądane na rynku pracy.
4.Napoje pobudzające. Pić , czy nie pić?
5.Sztuka autoprezentacji.
6.Rozwój emocjonalny młodzieży na etapie gimnazjalnym.

16.

Beata Synakiewicz

1.Śladami kultury żydowskiej w Bydgoszczy.
2.Historia moich przodków – warto pamiętać.
3.Wady i zalety demokracji.
4.Bydgoszcz, jakiej nie pamiętamy – miasto trzech kultur
(wielonarodowe).
5.Uwiecznić wojenną Bydgoszcz.

17.

Elżbieta Wojtyna

6.Historia kina w Bydgoszczy – od najstarszego do
współczesnego.
7.Fontanna Potop i jej dzieje.
8.Jak powinien działać samorząd szkolny w gimnazjum?
9.Co my, obywatele możemy zrobić dla swojego miasta –
Bydgoszczy?
1.Słynni matematycy – prezentacja multimedialna.
2.Różne sposoby zapisywania liczb.
3.Skąd się wzięła liczba pi?
4.Jak człowiek nauczył się liczyć?
5.Mierzenie i ważenie – dawniej i dziś.
6.Humor, anegdoty, aforyzmy związane z matematyką.

