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Język polski – opiekun pani Wioletta Radomska
1. Człowiek i przyroda w literaturze - wrogowie czy przyjaciele?
2. Jak skutecznie wypowiedzieć wojnę wulgaryzmom?
3. "Szlachetne zdrowie..." - jak wypromować wartości w literaturze ukazane?
Język polski – opiekun pani Monika Kantorska-Suty
1. W jaki sposób Kochanowski propagował zdrowy styl życia?
2. Czego na temat zdrowego stylu życia dowiadujemy się z Biblii?
3. Jaki jest wkład Bolesława Prusa w rozpowszechnianie zdrowego stylu życia?
Język polski – opiekun pani Aleksandra Kulczyńska-Milik
1.
2.

W jaki sposób pisarze i poeci propagują w swych działach zdrowy styl życia?
Jak o sporcie mówią różne teksty kultury?

Biblioteka - opiekun pani Marlena Przegiętka
1.
2.
3.

Bezpieczeństwo w sieci - Jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
Sylwetki polskich laureatów Literackiej Nagrody Nobla - prezentacja.
Historia pisma lub historia książki.

Biologia – opiekun pani Grażyna Malerowicz
1.
2.
3.

Techniki kulinarne, czyli jak gotować smacznie i zdrowo?
W jaki sposób sprawność fizyczna wpływa na nasze zdrowie?
Przewodnik po porcjach, czyli co, jak i ile jeść?

Biologia – opiekun pani Grażyna Szmyt
1. Jakie jest nasze drugie śniadanie?
2. Mierzymy, ważymy, liczymy – w jaki sposób styl życia wpływa na nasze zdrowie?
3. W jaki sposób konserwanty wpływają na zdrowie człowieka?
Chemia - opiekun pan Tomasz Suty
1. Chemia w komórce.
2. Chemia w 3D.
3. Wyszukujemy i poznajemy możliwości komputerowych aplikacji chemicznych.

Fizyka – opiekun pan Waldemar Szmyt
1.
2.
3.
4.
5.

Ciekawe zjawiska fizyczne - pioruny.
Jednostki miar i wag na mapie świata.
Wszędobylskie fale elektromagnetyczne.
Drgania i fale w przyrodzie.
Szybkości w przyrodzie.

Fizyka – opiekun pan Jan Kurant
1. Jak otyłość i nadwaga wpływa na zdrowie człowieka?
2. Styl życia i sposób odżywiania, a wady postawy dzieci i młodzieży.
Matematyka – opiekun pani Grażyna Gacka
1. Jakie znaczenie dla diabetyka ma WW, WBT?
2. Wynik BMI, a styl życia.
Matematyka – opiekun pan Marek Wojciechowski
1. Analiza wskaźnika BMI jako jedna z metod kontroli wagi ciała młodzieży szkolnej.
Geografia – opiekun pan Sławomir Lorek
1. Jak aktywnie i bezpiecznie wypoczywać w górach?
Język angielski – opiekun pani Barbara Krzyżanowska
1. Pochodzenie jedzenia typu fast food i jego wpływ na zdrowie Amerykanów
2. Zmieniające się smaki kulinarne w Zjednoczonym Królestwie oraz ich wpływ na
kondycje najmłodszych Brytyjczyków.
Język angielski – pani Mirosława Prusak
1. Z jakimi problemami środowiska naturalnego musimy się zmierzyć dzisiaj?
2. Zdrowa i niezdrowa żywność - co warto jeść i dlaczego?
3. Jakie są dobre i złe strony mieszkania w małej miejscowości?
Język niemiecki – opiekun pani Anna Spychalska
1. "Reisen machen klug" - czy warto zwiedzić Niemcy?
2. Was ist typisch deutsch? Co jest typowo niemieckie?
3. Czy języka niemieckiego można się uczyć na wesoło?
Wychowanie fizyczne – opiekun pani Mirosława Nowakowska
1. Jak ułożyć ciekawy i widowiskowy układ choreograficzny z aerobiku do muzyki?

2. Jak wykonać przewodnik obiektów sportowych na terenie gminy Kcynia?
Wychowanie fizyczne – opiekun pani Janina Kubalewska
1. Jak zorganizować ciekawą wycieczkę klasową?
2. Jak zorganizować piknik klasowo – rodzinny?
Wychowanie fizyczne – opiekun pan Jacek Kuliński
1. Aktywność fizyczna antidotum na choroby cywilizacyjne XXI wieku.
2. Najczęstsze urazy na lekcji wychowania fizycznego – pierwsza pomoc.
Religia - opiekun pani Marlena Szymczak
1. Jak wygrać życie?
2. Jak wpływają wartości chrześcijańskie na codzienność gimnazjalisty?
3. Być świętym dzisiaj. Czy to jest możliwe? Święci XX i XXI wieku.

