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Selektywność błon biologicznych.
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Dlaczego mydło myje, a proszek pierze?
Egipskie sekrety kosmetyczne.
Jak powstają leki i jakie są mechanizmy ich działania?
Jak konserwanty wpływają na nasze zdrowie?
Rola kwasów w organizmie człowieka.
Kwasy, wodorotlenki i sole w farmaceutyce.
Reakcje zachodzące podczas przyrządzania żywności.
Zastosowania promieniotwórczości – za i przeciw.
Czy GMO jest zagrożeniem czasu pokoju?
Bezpieczeństwo pożarowe obiektów szkolnych.
Dokonajcie przeglądu i oceńcie szanse i zagrożenia dla
młodzieży szkolnej na wypadek pożaru w szkole.
Postępowanie ratownicze w miejscu wypadku.
Zaprezentujcie scenkę z sytuacją urazową i przedstawcie
pełny schemat postępowania ratowniczego w zależności
od przedstawionych urazów i okoliczności zdarzenia.
Fizyka w filmach.
Miasto okiem fizyka.
Trzy stany skupienia wody w obiektywie aparatu.
Za orbita Neptuna, peryferie Układu Słonecznego.
Teorie Względności co zmieniły w opisie czasu i
przestrzeni i czy nas to dotyczy?
Jak wykazać, że Ziemia się kręci?
Karpaty - młode góry fałdowe.
Najciekawsze wyspy świata.
Słowenia oczami turysty.
Wyprawa do średniowiecznego miasta (makieta miasta w
średniowieczu).
Szlakiem dworów ziemiańskich na zachodnim Podlasiu –
program wycieczki edukacyjnej.
Historia Polski w pieśniach patriotycznych i wojskowych.
Podróże historyczne po Podlasiu i Mazowszu.
Powstanie styczniowe na Podlasiu.
Portrety twórców niepodległej Rzeczypospolitej.
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Mapa histologiczna dowolnego ssaka.
Detergenty a rozwój roślin lądowych i wodnych.
Jakie najważniejsze związki chemiczne znajdują się w
produktach spożywczych?
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TEMAT

informatyka

Open source jako alternatywa dla oprogramowania
komercyjnego.
AI – artificial intelligence – nadzieja czy zagrożenie?
Bezpieczeństwo w sieci – co nam grozi, od czego zależy?
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Różnice między polskim a niemieckim systemem
szkolnictwa.
Niemieckie wynalazki (Deutsche Erfindungen).
Wiedeń najpiękniejszym miastem Europy.
Sławni niemieccy politycy.
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Przewodnik po Sokołowie i okolicy dla anglojęzycznego
turysty.
Customs and traditions of the United Kingdom – zwyczaje
i tradycje Zjednoczonego Królestwa.
English is fun - gra edukacyjna.
A person who inspires me - album.
English and the Internet. Czy język angielski jest
potrzebny w sieci?
Everday English. Scenki sytuacyjne w języku angielskim.
Wybrany monarcha brytyjski.
Sławni obywatele krajów anglojęzycznych.
Jak wielcy Amerykanie zmieniali świat?
Historie biblijne w kinie amerykańskim.
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niemiecki

Największy kraj związkowy Niemiec Bayern – co warto
zobaczyć?
Marlena Dietrich – ikona kina XX wieku.
Wiodąca rola polityczna i gospodarcza Niemiec w Unii
Europejskiej.

Ikony niemieckiej motoryzacji.
Twórczość filmowa i literacka Niemiec.
Historia muru berlińskiego.
O problemach z dojrzewaniem w literaturze.
Czy gimnazjaliści lubią czytać książki?
Przechadzki Żółtej Damy – poznajemy legendy naszego
regionu.
Teatr na przestrzeni wieków.
Wszystko jest na sprzedaż, czyli o magii reklamy.
język polski Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej – krótka
historii zapisu myśli ludzkiej.
Wśród romantycznych zjaw i duchów – ballady
romantyczne odczytane na nowo.
Literatura od kuchni. Co jedli bohaterowie literaccy
różnych epok.
Język bogaci się dzięki zapożyczeniom.
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Od pierwiastków Teodorosa do złotego cięcia.
Twory matematyczne – fraktale.
Czy można poprawić swoje IQ?
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Sposoby zapisu liczby (historia liczby).
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matematyka Matematyczne origami.
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Księga nad Księgami ( Biblia).
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Układ Słoneczny w liczbach.
Bryły platońskie.
Tajemnicza liczba π.
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Ziemia święta (Jerozolima, Nazaret, Betlejem) – miejsce
kultu i pielgrzymek chrześcijan.
Wirtualna wycieczka po Parafiach Sokołowa Podlaskiego.
Przesłanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do naszej
Ojczyzny.
Wykorzystanie Sytemu Prewencyjnego św. Jana Bosko w
praktycznych, codziennych rozwiązaniach.
Muzyka CCM – Contemporary Christian Music jako
antidotum na popową papkę serwowaną w mediach
masowych.
Liturgia Eucharystii – czy wiesz, w czym uczestniczysz?
Teologiczne aspekty Mszy św.
Jak promować naszą szkołę? Plan kampanii promocyjnej
szkoły?
Stowarzyszenia wokół nas czyli jak w naszym
środowisku można aktywnie działać na rzecz innych.
Niepełnosprawni w naszym mieście – bariery i
udogodnienia.
I Ty możesz zostać sędzią zawodów piłki siatkowej.
Klasowy rajd „znane, nieznane”.
Czy ziołolecznictwo ma rację bytu w dzisiejszych
czasach?
Sport w czasach naszych dziadków i pradziadków – jak
przedstawiano go na starej fotografii?
Dlaczego paraolimpijczycy są w Polsce mistrzami drugiej
kategorii?
Dlaczego NBA jest najlepszą ligą na świecie?
Ludzie sztuki z mojej miejscowości (artyści ludowi,
muzycy, aktorzy, prezenterzy telewizyjni)
Moja muzyka – własna twórczość w nagraniu i edycji
dźwięku.
Wpływ muzyki ludowej na kompozytorów XIX i XX
wieku.
Muzyka od A do Z.
Ostatnie stulecie mody – co łączy papier i tkaninę?
Tradycje wysyłania kartek świątecznych i
okolicznościowych – szkolna poczta.
Dlaczego warto budować szopkę na Boże Narodzenie –
makieta szopki w holu szkoły.
Alternatywne źródła energii – model urządzenia
wytwarzającego energię elektryczną.
Czy zastąpią nas roboty? Projekt modelu robota.
Urządzenia hydrauliczne – zasada działania i praktyczne
wykorzystanie w technice i życiu codziennym człowieka
– model.
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