
Język niemiecki 
w Lotniku



System kształcenia

▪ Realizacja programu nauczania
na kursach podstawowych 101-107
oraz kursach rozszerzonych 201-204

▪ Zajęcia przygotowujące do egzaminu 
dojrzałości

▪ Dostosowanie treści programowych
do wymagań na wyższych uczelniach



Testy 
poziomujące

Uczniowie przystępują 
do diagnozy, na podstawie 

której są przydzielani 
do odpowiedniej grupy 

zaawansowania.



▪ Przełam barierę językową!

▪ Nowoczesne słownictwo i język 
młodzieżowy!

▪ Ćwiczenie wszystkich sprawności 
językowych!

▪ Podręcznik w formie e-booka!



Podręczniki, z których korzystamy



Udział w olimpiadach i konkursach



Współpraca 
z Centrum 

Egzaminacyjnym 
Instytutu 
Goethego

▪ Uczniowie mają możliwość uzyskania 

międzynarodowych certyfikatów 

honorowanych na całym świecie

▪ Wielu uczniów uzyskało certyfikaty 

na poziomach A2 i B1



Wolontariusze z Niemiec

Dzięki współpracy z organizacją pozarządową

TRATWA I Paritätische Freiwilligendienste

Sachsen GmbH mogliśmy gościć w naszej

szkole młodych Niemców w ramach rocznego

wolontariatu. Pełnili oni rolę asystentów

nauczycieli języka niemieckiego podczas zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych. Poznawali nasz

kraj, kulturę i język. Uczniowie korzystali

z możliwości prowadzenia konwersacji w języku

niemieckim, osłuchania się z tym językiem

i poznania życia codziennego rówieśników
z Niemiec.



Zabawy na lekcji ? Dlaczego nie!!!



Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim

Cykl wykładów 

pt."Deutsch na lUZie"

Po co nam 
właściwie język?

prof. dr hab. M.Kotin

Dlaczego ß ma brzuszek i skąd 
się wziął wichajster?

dr A. Kochanowska

Es war einmal ein 
sprechender Affe und eine 
schreibende Biene …

dr T. Zuchewicz

Deutsche Märchenstraße. Wo 
Märchen wahr werden. 
W krainie baśni braci Grimm.
dr K.Rapp



Projekt przyrodniczy w Tierpark Cottbus

• Kilkukrotnie młodzież miała
możliwość uczestniczenia w 
warsztatach przyrodniczych w 
Tierpark Cottbus.

• W ZOOschule na terenie
parku można było podziwiać
nietypowe eksponaty:

dotknąć skóry lisa, czaszki rysia, 
wziąć do ręki ząb trzonowy
słonia oraz sprawdzić ile waży
dziób bociana lub ważęchy.

Spacer po terenie Terpark
dostarczył niemało atrakcji.



Oprócz wiedzy przyrodniczej 
można było poznać wiele 
ciekawych, nowych słów

Marabut - najbrzydszy ptak świata? - Na pewno 
fascynujący!!! 

Kaczki , kaczuszki trzeba było uważać żeby ich nie 
rozdeptać



Kogo by tu pogłaskać? A może wyszczotkować?

Stachelbären - Kolczaste misie? w języku 
niemieckim wszystko jest możliwe.

W mini ZOO owce i kozy czekały na kolejne 
ofiary swojej natarczywej ciekawości.



Dresden





BERLIN



Zu Besuch in der Hauptstadt



Berlin


