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„„W zaczarowanym kręgu literatury”W zaczarowanym kręgu literatury”
  mgr R. Zarembamgr R. Zaremba

„„Bo teatr jest po to, by wszystko było Bo teatr jest po to, by wszystko było 
inne niż dotąd”inne niż dotąd”
mgr R. Zarembamgr R. Zaremba



    

„„Historia mojego regionu na tle Historia mojego regionu na tle 
dziejów Polski”dziejów Polski”
mgr J. Smorczewskamgr J. Smorczewska

„„Twórczość ludowa”Twórczość ludowa”
p. B. Wereszczyńskap. B. Wereszczyńska



    

Komputer w nauce i w pracy”Komputer w nauce i w pracy”
mgr E. Bajuramgr E. Bajura

„„Nie bój się matematyki”Nie bój się matematyki”
mgr E. Bajuramgr E. Bajura

„„Mistrz matematyki”Mistrz matematyki”
mgr E. Bajuramgr E. Bajura



    

„„Gimzetka”Gimzetka”
        mgr J. Gruzamgr J. Gruza

„„Twoja Przyszłość w Twoich rękach”Twoja Przyszłość w Twoich rękach”
mgr J. Gruza i mgr U. Truśmgr J. Gruza i mgr U. Truś

„„Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne 
przygotowanie do gry”przygotowanie do gry”
mgr P. Mućkamgr P. Mućka



    

„„Program koła j. rosyjskiego”Program koła j. rosyjskiego”
mgr A. Zarzyckamgr A. Zarzycka

„„Chemia da się lubić”Chemia da się lubić”
mgr R. Pyckamgr R. Pycka

„„Bliżej przyrody”Bliżej przyrody”
mgr R. Pycka i mgr U. Truśmgr R. Pycka i mgr U. Truś



    
„„Bo teatr jest po to, by wszystko było inne niż dotąd”Bo teatr jest po to, by wszystko było inne niż dotąd”

mgr R. Zarembamgr R. Zaremba



    

Tuż przed wejściem na spektakl SEN Tuż przed wejściem na spektakl SEN 
NOCY LETNIEJNOCY LETNIEJ

„„Bo teatr jest po to, by wszystko było inne niż dotąd”Bo teatr jest po to, by wszystko było inne niż dotąd”
mgr R. Zarembamgr R. Zaremba



    

„„Bo teatr jest po to, by wszystko było inne niż dotąd”Bo teatr jest po to, by wszystko było inne niż dotąd”
mgr R. Zarembamgr R. Zaremba



    

””

Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski 
„Barwy słowa”„Barwy słowa”

„„W zaczarowanym kręgu literatury”W zaczarowanym kręgu literatury”
  mgr R. Zarembamgr R. Zaremba



    

Na rynku w KazimierzuNa rynku w Kazimierzu

„„W zaczarowanym kręgu literatury”W zaczarowanym kręgu literatury”
  mgr R. Zarembamgr R. Zaremba



    W chacie ŻeromskiegoW chacie Żeromskiego

„„W zaczarowanym kręgu literatury”W zaczarowanym kręgu literatury”
  mgr R. Zarembamgr R. Zaremba



    

„„W zaczarowanym kręgu literatury”W zaczarowanym kręgu literatury”
  mgr R. Zarembamgr R. Zaremba



    

Na RoztoczuNa Roztoczu

„„Historia mojego regionu na tle dziejów Polski”Historia mojego regionu na tle dziejów Polski”
mgr J. Smorczewskamgr J. Smorczewska



    

Rynek w ZamościuRynek w Zamościu

„„Historia mojego regionu na tle dziejów Polski”Historia mojego regionu na tle dziejów Polski”
mgr J. Smorczewskamgr J. Smorczewska



    

GimnazjaliściGimnazjaliści w Prudniku w Prudniku  

„„Twórczość ludowa”Twórczość ludowa”
p. B. Wereszczyńskap. B. Wereszczyńska



    

GimnazjaliściGimnazjaliści w Prudniku w Prudniku  
Pokaz tkactwaPokaz tkactwa

„„Twórczość ludowa”Twórczość ludowa”
p. B. Wereszczyńskap. B. Wereszczyńska



    

GimnazjaliściGimnazjaliści  
w Prudnikuw Prudniku

„„Twórczość ludowa”Twórczość ludowa”
p. B. Wereszczyńskap. B. Wereszczyńska



    

W Muzeum Poleskiego Parku W Muzeum Poleskiego Parku 
Narodowego- dział etnograficzny Narodowego- dział etnograficzny 

„„Bliżej przyrody”Bliżej przyrody”
mgr R. Pycka i mgr U. Truśmgr R. Pycka i mgr U. Truś



    

W Poleskim Parku Narodowym – W Poleskim Parku Narodowym – 
dział przyrodniczydział przyrodniczy  

„„Bliżej przyrody”Bliżej przyrody”
mgr R. Pycka i mgr U. Truśmgr R. Pycka i mgr U. Truś



    

Chałupa poleska z I połowy XIX Chałupa poleska z I połowy XIX w.w.

„„Bliżej przyrody”Bliżej przyrody”
mgr R. Pycka i mgr U. Truśmgr R. Pycka i mgr U. Truś



    

„„Bliżej przyrody”Bliżej przyrody”
mgr R. Pycka i mgr U. Truśmgr R. Pycka i mgr U. Truś



    

Magda czyta, jakie odczynniki będą potrzebne Magda czyta, jakie odczynniki będą potrzebne 
do przeprowadzenia doświadczeńdo przeprowadzenia doświadczeń

„„Chemia da się lubić”Chemia da się lubić”
mgr R. Pyckamgr R. Pycka



    

Marlena pisze równania zachodzących Marlena pisze równania zachodzących 
reakcji strąceniowychreakcji strąceniowych

„„Chemia da się lubić”Chemia da się lubić”
mgr R. Pyckamgr R. Pycka



    

Pokazy naukowe wPokazy naukowe w
Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie.Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie.

Doświadczenie opisujące przepływ prądu w cieczach
„„Chemia da się lubić”Chemia da się lubić”

mgr R. Pyckamgr R. Pycka



    

„„Gimzetka”Gimzetka”
        mgr J. Gruzamgr J. Gruza

Programu koła dziennikarskiegoProgramu koła dziennikarskiego
dla uczniów klas     I - III gimnazjumdla uczniów klas     I - III gimnazjum

  - „GIMZETKA”- „GIMZETKA”



    

Nasze dziennikarki przy pracyNasze dziennikarki przy pracy

„„Gimzetka”Gimzetka”
        mgr J. Gruzamgr J. Gruza



    

„„Gimzetka”Gimzetka”
        mgr J. Gruzamgr J. Gruza



    

„„Twoja przyszłość w Twoich rękach”Twoja przyszłość w Twoich rękach”
program orientacji zawodowej dla uczniów klas program orientacji zawodowej dla uczniów klas 

III gimnazjumIII gimnazjum

„„Twoja Przyszłość w Twoich rękach”Twoja Przyszłość w Twoich rękach”
mgr J. Gruza i mgr U. Truśmgr J. Gruza i mgr U. Truś



    

Wycieczka do zakładu pracyWycieczka do zakładu pracy

Twoja Przyszłość w Twoich rękach”Twoja Przyszłość w Twoich rękach”
mgr J. Gruza i mgr U. Truśmgr J. Gruza i mgr U. Truś



    

Solina – wejście na Górę Jawor Solina – wejście na Górę Jawor 

„„Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”
mgr P. Mućkamgr P. Mućka

Ale pokrzywy!!!



    

Ratrak na stoku NarciarskimRatrak na stoku Narciarskim

„„Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”
mgr P. Mućkamgr P. Mućka



    

Wejście do ośrodka WZW JaworWejście do ośrodka WZW Jawor

„„Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”
mgr P. Mućkamgr P. Mućka



    

Na tamieNa tamie
 w Solinie w Solinie

„„Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”
mgr P. Mućkamgr P. Mućka



    

Jezioro SolińskieJezioro Solińskie

„„Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”
mgr P. Mućkamgr P. Mućka



    

Rozgrzewka przed meczemRozgrzewka przed meczem
I ligi PLSI ligi PLS

„„Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”
mgr P. Mućkamgr P. Mućka



    

Na trybunach hali sportowej w Na trybunach hali sportowej w 
BełchatowieBełchatowie

„„Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do gry”
mgr P. Mućkamgr P. Mućka



    

GIMNAZJUM
W STRZYŻEWIE

Dziękujemy


