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Nazwisko i imię

Temat projektu

Opis

1

Bartlewicz Anna

„ Co należy zrobić by tekst, Praca na temat praw autorskich
w Internecie, bezpieczeństwa danych,
wypracowanie nie było
zapoznanie się z bibliografią.
plagiatem?”

2

Chałupniczak Beata

Praca badawcza.
„Kopuła geodezyjna konstrukcja bez podpory.”

3

Chudziński Bartosz

Tłumaczenie wybranego utworu
„We alright”-translating
lyrics. What does the artist muzycznego i umieszczenie go w zbiorze
tłumaczeń na stronie internetowej.
want to say?
Wykonanie filmu prezentującego utwór
wraz z tekstem.

4

Drobiec Ewa

„Z wizytą w starożytnej
Grecji”.

5

Dworecka Aleksandra

„Gra planszowa dla
uczniów szkoły
podstawowej -ortografia”

Ułatwienie uczniom zapamiętywanie
wyrazów z trudnością ortograficzną
(formuła zabawy)

6

Dworecki Jarosław

„Galeria sportowców
Zespołu Szkół nr 1”

Prezentacja

7

Frankowska Aleksandra

„Jeśli nie energia atomu- to Plusy i minusy różnych źródeł energii
(paliwa kopalne, wiatr, woda, słońce).
jaka?”

8

Jackowska Aleksandra

„Niemcy-ten kraj da się
lubić”.

Przygotowanie przewodnika po
Niemczech jako dowód na postawioną
w temacie tezę.

9

Jakubowska Grażyna

„10 lat w Unii
Europejskiej”

Nakręcenie spotu reklamowego lub
opracowanie prezentacji obrazującego
zmiany po wejściu do UE.

1. „Śladami Marii”.

Przedstawienie życia i osiągnięć
naukowych Marii Curie-Skłodowskiej.
Praca doświadczalna z chemii.

10 Jasińska Iwona

2. „Czary, mary, czyli jak
wykryć pH”.
11 Kajewski Robert

1. „Aktywność ruchowaprzymus czy
przyjemność?”
2. „Jakie dyscypliny
sportowe można uprawiać
w naszym mieście?”

12 Kmieć Jolanta

„Czy można człowiekowi
nakazać lub zakazać
wierzyć w Boga?”

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie
o istnieniu Boga w różnych dziedzinach
naukowych.

13 Konopka-Adamska
Agnieszka

„Twórczość oratoryjna
Piotra Rubika”

Prezentacja

14 Korfini-Stachnik
Małgorzata

„ Nasz region-walka o
język polski?”

Praca na temat walki w regioniewydarzenia z 1901r.

15 Lisiak Hanna

„Motyw Starego
Testamentu w literaturze i
sztuce”.

Przedstawienie tematu na wybranych
przykładach.

16 Lisiak-Góźdź Hanna

1.„Jak zmieniała się
Września?”

Zdjęcia Wrześni „stare” i „nowe”
wykonane w tej samej perspektywie.

Prezentacja w postaci albumu
wykonanego ręcznie lub elektronicznie
z wykorzystaniem programów graficznych
na płycie CD.
17 Marchawacka-Sipa Justyna Wielkopolska moja mała
Ojczyzna.
18 Mielcarek Jolanta

„Moda na przestrzeni
wieków”.

Uczniowie wybierają epoki historyczne
i rozpatrują zagadnienie na tle przemian
cywilizacyjnych.

19 Nawrocka Marzenna

„ Co rośnie na polach?”

Prezentacja

20 Cichowska Anna

„Najwybitniejsze kobiety w Przewodnik w formie prezentacji lub
historii Wielkiej Brytanii.” filmu.

21 Przybylska Małgorzata

„W jaki sposób mogę dbać
o swoje zdrowie fizyczne i
psychiczne w moim
mieście?”

Realizacja projektu ma przybliżyć
młodzieży temat sprawności
psychoruchowej, radzenia sobie ze
stresem i nauczyć zasad prawidłowego
żywienia.

22 Przybylska Mirosława

„Wolontariusze są wśród
nas”.

Zgłębienie i prezentacja idei wolontariatu.

23 Sobieraj Maciej

„Przyszłość energetyki
minerału-wykorzystanie
perowskitu”

Praca z geografii.

24 Sotirov Mariola

„Rośliny lecznicze Polski” Zielnik zasuszonych roślin z opisem
„Drzewa i krzewy liściaste” Oprawiona tablica z roślinami

25 Szamburska Edyta

„Kraje UE warto zobaczyć, Prace plastyczne przedstawiające,
promujące walory krajoznawcozwiedzić”.
turystyczne, architektoniczne lub
kulturowe krajów UE.

26 Szczap Karina

„Podróż niejedno ma imię- Praca w formie np. prezentacji.
motyw podróży w
poznanych utworach
epickich”.

27 Szczepański Radosław

1. „Co czynisz dla
środowiska?”
2. „Niemieccy nobliści”
3. „Niemieccy idole
sportowi”.

28 Tokarska Iwona

Barwne reakcje
charakterystyczne w
chemii organicznej i
nieorganicznej.

Prezentacja

29 Wardak Beata

1.„Kalkulator spalania
kalorii”.
2. „Gdzie w moim mieście
mogę poprawić moją

Opracowanie tabel i prospektu.
Wskazanie obiektów sportowych we
Wrześni-opracowanie folderu, prospektu,

kondycję fizyczną?

ulotki.

30 Napieraj Ewelina

„Die deutschsprachingen
Lander”.

Stworzenie informatora o krajach
niemieckojęzycznych.

31 Anna Knobloch-

“I want to live NYC”

Charakterystyka nowojorskiego stylu
życia.

Jankowska
32 Wojdyńska Wiesława

„Jaką książkę poleciłbyś
koledze na zimowe
wieczory”.

33 Wojtkowiak Marlena

„Biblia i antyk jako źródło
kultury europejskiej”.

34 Sroka Marika

„Tajemniczy Londyn.”

Przewodnik w formie prezentacji lub
filmu.

35 Dorota Górna

„Je te presente ma ville”
(Przedstawiam ci moje
miasto)

Przewodnik.

36 Grześkowiak Barbara

„Tajemniczy świat
zmysłów.”

Praca doświadczalna z biologii.

