Nauczyciel - koordynator
projektu

Temat projektu edukacyjnego 2018/2019

Borowa-Wójcik Elżbieta

Cukier - wróg czy przyjaciel?

Braun Patryk

Folder o mojej szkole - jak stworzyć animację w programie Blender?

Braun Patryk

Dlaczego doświadczenia z fizyki są ciekawe? (pokaz lub demonstracja)

Broniec Grażyna

Czy na terenie Białołeki można aktywnie spędzić czas wolny?

Broniec Grażyna

Ocalić od zapomnienia - Jakie mają znaczenie nagrobki i krzyże cmentarza
tarchomińskiego?

Dziedzic Renata

Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?

Dziedzic Renata

Jak rozwijał się teatr na przestrzeni wieków?

Flanc Magda

Czy ananas wspomaga trawienie?

Flanc Magda

Czy mleko jest zdrowe?

Gałązka Anetta

I ty możesz zostać baśniopisarzem. Jak napisać baśnie dla młodszego rodzeństwa?

Gałązka Anetta

Warszawa znana i nieznana - jak stworzyć album, projekt wycieczki?

Gardeła Agnieszka

Projekt - gazeta. Czy teksty publicystyczne różnią się od tekstów literackich?

Gardeła Agnieszka

Czy język współczesnych gimnazjalistów jest zrozumiały dla dorosłych Polaków

Kalinowska Danuta

How can you find value of an irrational number π?

Kapusta Katarzyna

Rosja znana czy nieznana? Stereotypy a rzeczywistość.

Łyżwa Marcin

Jak żyć zdrowo i aktywnie?

Kurkowska Agnieszka

Z czego słyną Niemcy?

Nogajska Anna

London youth guide! Plan a 5-day-long trip to London.

Nogajska Anna

Is it tasty? Publish a cookery book with typical British recipes.

Nogajska Anna

Football or soccer? Similarties and differences between British and American English.

Nogajska Anna
Nogajska Anna

W jaki sposób Internet, komunikatory i portale społecznościowe wpływają na relacje
rówieśnicze?
Lajkowanie na fejsie - gwara internetowa. Jak stworzyć słownik terminów
zapożyczonych z języka angielskiego?

Polańska Emilia

Czy każdy akt komunikacji jest aktem mowy?

Przedborski Andrzej

Czy symetria występuje w architekturze? Przedstaw problem w różnych epokach
historycznych.

Raczyńska Izabela

Jak zmierzyć szerokość Wisły na wysokości Tarchomina?

Raczyńska Izabela

Czy roczny średni zbiór ryżu w Indiach wystarczy na pokrycie warstwy 10 cm
powierzchni województwa mazowieckiego?

Sak Halina

Jak zareklamujesz swoją szkołę koledze z zagranicy?

Sak Halina

Czy konflikty w Europie i Azji mogą wywołać III wojnę światową?

Szczepkowska Katarzyna

Co wiemy o patronach białołęckich ulic?

Wiejak Adriana

Jak porównać Dekalog z II częścią Dziadów Adama Mickiewicza?

Wiejak Adriana

Śladami mistrza z Czarnolasu. Projekt wycieczki do miejsc związanych z Janem
Kochanowskim.

Wojtyniak Mariusz

Jak trening crossfitowy wpływa na psychomotorykę młodzieży gimnazjum?

