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Temat projektu
Planowanie i liczenie zawsze w cenie
Remontujemy mieszkanie
Matematyka pod nogami
Remont mojego mieszkania
Zapraszamy do Łomży - przewodnik turytyczny
Co ma pływać nie utonie
O wodzie prawie wszystko
Energia alternatywna - dobro czy zło?
Zdrowe odżywianie
Ciekawe nazwy własne na terenie województwa
Moda, nie tylko językowa, na przestrzeni wieków
Tradycje i wartości pielęgnowane w rodzinnym domu na podstawie tekstów kultury i własnych
doświadczeń
Działalność literacka i społeczna Janusza Korczaka
Sławni Łomżanie
Konflikty współczesnego świata
Wybieramy szkołę i przyszły zawód
Hagiografie - co mają nam do powiedzenia święci
Discover London - Londyn i jego tajemnice
British sport stars uncovered - gwiazdy brytyjskiego sportu
British and American English - differences. Brytyjski angielski i amerykański angielski - różnice
British Royal Family - Brytyjska Rodzina Królewska
Reading can be fun - jak poprawić wynik z egzaminu z czytania? Zestaw tekstów i zadań

Przedmiot
matematyka
matematyka
matematyka
matematyka
geografia
fizyka
chemia
biologia
język polski
język polski
język polski
język polski
historia
historia
WOS
religia
język angielski
język angielski
język angielski
język angielski
język angielski
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Otwórzmy się na różnorodność. Niezwykłe zwyczaje w krajach anglojęzycznych
Deutsch ist einfach - jak szybko i skutecznie zapamiętać nowe słówka
Poczytaj mi przyjacielu
Nie pozwólmy światu umrzeć z głodu - zmiany klimatyczne a ubóstwo w Krajach globalnego
Południa
Woda =ż ycie - z czego wynika niedostatek wody pitnej w Krajach Globalnego Południa
Nałogi - Jak z nimi walczyć? - Jak wygrać życie?
Wielkanoc w sztuce ludowej Podlasia
Kompozytorzy naszego regionu
Jak zorganizować i przeprowadzić zawody sportowe
Znane sylwetki Polskich Medalistów - olimpiady i paraolimpiady w Londynie
Jak zostać sędzią sportowym? Poznajemy zasady sprawiedliwgo sędziowania zawodów
sportowych
Aktywność fizyczna a zdrowie

język angielski
język niemiecki
język niemiecki
edukacja globalna
edukacja globalna
plastyka
muzka
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
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