
Ogólnopolski projekt „Deutsch hat klasse” 
 

 

W bieżącym roku szkolnym  „Koło odkrywców języka niemieckiego” przystąpiło do projektu 

Instytutu Goethego w Warszawie Deutsch hat klasse/ Niemiecki ma klasę. Projekt miał 

charakter konkursu polegającego na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie do 

nauki języka niemieckiego. 

Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu 

jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, instytucją wspierającą jest Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. 

Dzięki uprzejmości p. Dyrektor otrzymaliśmy klasę, którą mogliśmy zaaranżować wedle 

naszych pomysłów i możliwości. Nie przeraziły nas szare i puste ściany oraz mała przestrzeń.  

Tagebuch /Dziennik projektu/ 

Nasze koło to grupa 12 chętnych uczniów z klas szóstych szkoły podstawowej. Dziewczyny 

dotychczas nie uczyły się języka naszych zachodnich sąsiadów, ale były bardzo 

zmotywowane i ambitnie podeszły do czekającego na nie zadania   

September 2017 

Zanim przystąpiłyśmy do działania, musiałyśmy zadać sobie wiele pytań i wspólnie poszukać 

odpowiedzi – co trzeba zrobić, aby klasa była przyjazna dla wszystkich? Jakie zmiany są 

potrzebne i możliwe do przeprowadzenia? Jakiego wsparcia potrzebuje zespól przy nowej 

aranżacji sali lekcyjnej i kto może go udzielić? 

Rozpoczęliśmy od burzy mózgów, zebrania pomysłów i zaplanowania działań, ale przed tak 

ciężkim zadaniem warto skorzystać z październikowego słońca i spędzić trochę czasu na 

świeżym powietrzu a przy okazji stworzyć tablo grupu. 

Oktober 2017 

Schwarz, rot, gelb… przygotowanie flag krajów niemieckojęzycznych wraz z opisem 

poszczególnych państw, było dla nas świetną zabawą. Oprócz zabawy porcja wiedzy w 

pigułce. 

November/Dezember 2017 

Zbliżający się czas adwentu skłonił nas do wykonania kalendarza adwentowego. Ważne aby 

każde z okienek kryło mały drobiazg lub coś słodkiego. Nie mogłyśmy zapomnieć o 

bożonarodzeniowym wystroju naszej „salki”. 

Frohe Weihnachten!! /Wesołych Świąt Bożego Narodzenia/ 

Januar 2018 

Z nowym rokiem zabrałyśmy się do pracy uczyłyśmy się zwrotów, liczebników, 

wykonywałyśmy plakaty i pomoce dydaktyczne, a nasza klasa zaczęła nabierać barw i 

tworzyć przytulną atmosferę.  



 Februar 2018 

Nawet się nie spostrzegliśmy jak szybko minął nam czas trwania konkursu i trzeba było 

przesłać wymaganą dokumentację.  

Do konkursu „Niemiecki ma klasę“ w roku szkolnym 2017/2018 zgłosiło się 81 zespołów ze 

szkół podstawowych (od klasy 7.), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z tej grupy 

wyłoniono 10 finalistów. Niestety nie znaleźliśmy się w tym gronie mimo to udział w 

projekcie był dla nas niesamowitą przygodą pozwolił odkrywać nie tylko sam język, ale 

również kulturę i geografię krajów niemieckojęzycznych.  

Za zaangażowanie i udział w  konkursie dziękuję: Wiktorii R. oraz Wiktorii W. , Bożence, 

Monice, Uli, Izie, Ani , Agnieszce, Natalii, Karolinie i Laurze oraz Szymonowi, który 

dołączył do nas w ostatnim czasie. Koordynator: Anna M. 

 


