Tematy projektów edukacyjnych na rok 2015/2016
Małgorzata Tchórzewska – język niemiecki
1. Co kraj to obyczaj – niemiecki savoir vivre
Anna Spychalska - język niemiecki
1. Niemiecki savoir - vivre, czyli co wiemy o naszych zachodnich sąsiadach?
2. Co kraj to obyczaj - niemiecki savoir - vivre.
3. Savoir vivre przy szwajcarskim stole.
4. Savoir vivre poligloty.
Barbara Krzyżanowska – język angielski
1. Dworska etykieta na przykładzie dworu Królowej Elżbiety
Kinga Pezacka – matematyka
1. savoir vivre w restauracji- średnia arytmetyczna, mediana i dominata
2. savoir vivre ubiór- średnia arytmetyczna, mediana i dominata
3. savoir vivre w teatrze i kinie - średnia arytmetyczna, mediana i dominata
Rafał Jankowski – historia
1. Jak na przestrzeni wieków zmieniały się normy i obyczaje?
Janina Kubalewska – wychowanie fizyczne
1. Kulturalne kibicowanie- "pestka"- czy wyzwanie?
2. Fair play w sporcie i życiu codziennym.
Piotr Groll – wiedza o społeczeństwie
1. Savoir - vivre w życiu publicznym.
2. Zasady dobrego zachowania w czasie świąt i uroczystości.
Wioletta Radomska – język polski
1. Styl komunikatywny, czyli jak pisać, by nas czytano?
2. Jak zadbać o grzeczność językową w różnych sytuacjach?
3. Jak zachowują się bohaterowie literaccy w trudnych sytuacjach?
Sławomir Lorek – geografia
1. Jakie formy polodowcowe występują w naszej okolicy?
2. Jakie są rekordy geograficzne na Ziemi?
Monika Kantorska-Suty – język polski
1. Kultura słowa, czyli jak mówić, aby nie ranić?
2. Jakie wskazówki na temat kultury słowa znajdziemy w Biblii?
Waldemar Szmyt - fizyka
1. Wykorzystanie zjawisk i praw fizyki w medycynie.
2. Wykonywanie pracy za pomocą maszyn prostych.
3. Ekstremalne ciśnienia (wysokie góry, głębiny morskie) a zdrowie i życie człowieka
Grażyna Szmyt - biologia
1. W jaki sposób możemy wpłynąć na zmniejszenie hałasu w szkole?
2. W jaki sposób reklama wpływa na nasz sposób odżywiania się?
3. Jak zaplanować posiłki nastolatka?
Mirosław Prusak – język angielski
1. Kto jest kim w brytyjskiej rodzinie królewskiej ?
2. Jak przygotować brytyjską kruszonkę ( British crumble ) ?
3. Czy potrafimy kulturalnie porozumiewać się w codziennych sytuacjach ?
Agnieszka Siwiak – wiedza o społeczeństwie
1. Żak na salonach, czyli szkolny savoir-vivre
2. Jak założyć szkolny klub mediacji?
3. Jak w Polsce żyją wykluczeni?

