Témata absolventských prací 2016/2017
Mgr. Bártová Lucie
Geocaching v našem městě (Kunovice)
Návrh naučné stezky v Kunovicích
Rodná jména a příjmení v Kunovicích
Mgr. Hlůšková Růžena
Vodou musíme šetřit
Jak ovlivňuje chemie náš každodenní život
Přestože jsem jedovatý, umím i pomáhat (hadí a pavoučí jed v medicíně)
Bc. Hrňáková Zuzana
Nemocný s cukrovkou v rodině
Běžné mince České republiky v oběhu
Historická událost ve vzpomínkách členů rodiny
Mgr. Frýzová Vlasta
Technika a já
Energie a životní prostředí
Interpretace dat
Mgr. Jančarová Leona
Rozvodněná Olšava
Vliv školy na (můj) život
Deska na kolečkách – skateboard, longboard, pennyboard nebo waveboard?
Mgr. Kamrla Jan
Jeden den s hercem Slováckého divadla
Zkratka SOS a další známé zkratky, jejich význam
Zvířata na erbech českých pánů
Mgr. Kubenová Libuše
Jediný lék, který tě zbaví bolesti, je hudba
Kniha kontra film
Moje oblíbená kniha – můj oblíbený autor
Mgr. Kudlová Lucie
Volba povolání očima deváťáků, volba povolání ve statistikách úřadu práce
Prevence proti užívání návykových látek, návrh vlastního systému
Jízda králů, srovnání z Kunovic, Hluku a Vlčnova
Bc. Novák Milan
Fenomén „Youtubeři“
Angličtina jako světový jazyk, anglicismy v češtině
Skauting jako smysl života
Mgr. Pavlišová Ivana
Jak využíváme internet (výzkum u žáků 6. - 9. ročníku)
Čím bych chtěl být (porovnání "životních plánů" žáků 1., 5. a 9. ročníku)
Školní autobus ZŠ U Pálenice (trasa, jízdní řád, řešení dojíždění našich žáků)
Mgr. Strýčková Pavlína
Matematika hrou, příprava vlastní vyučovací hodiny, ověření v praxi
Sazka olympijský víceboj, Olympijský odznak OVOV - porovnání výsledků ročníků
Pohybové aktivity motivované matematikou v hodinách tělesné výchovy
Mgr. Tanner Michal
Invitation to my hometown (village)
Living with my pet
Běh jako fenomén moderního života
Mgr. Tvrdoň Marek
Nářečí v Kunovicích, srovnání s okolními městy a vesnicemi
Listopadová revoluce 1989 ve vzpomínkách rodičů

Naše škola pohledem médií (jak média referují o stejných událostech)
PhDr. Viceníková Martina
Jícha, patent, metyja a další aneb jídelníček našich předků
Rozdělení Československa očima pamětníků (a médií)
Móda a styl prvních dam Československa

