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Harmonogram działań partnerskiej współpracy polsko – niemieckiej 2016/2017 

 

Grundschule Pulsnitz i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi 

 
 

Lp. Klasa  ZADANIA i formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. klasy 

pierwsze 

Przygotowanie do partnerstwa ze szkołą w Niemczech poprzez: 

- informacje o kraju, 

- poznanie tradycji i kultury, 

- nauka podstawowych zwrotów językowych, 

- majsterkowanie i malowanie, 

- nauka piosenki Europa Kinderland. 

 

Prezentacja efektów pracy w formie gazetki szkolnej i klasowej oraz na stronie 

internetowej szkoły i lokalnych mediach. 

 

 

Wychowawcy klas 1.: 

p. Anna Jóźwiak 

p. Beata Chudzińska  

 

 

 

 

wychowawcy klas 1. 

Zespół Promocji Szkoły:  

p. J. Sarkowicz,  

p. B. Siudak 

3 – 5 kwietnia 

2017 r 

2. klasy 

drugie 

Nawiązanie pierwszego kontaktu:  

- napisanie listu, w którym klasa prezentuje swoją szkołę i grupę, miasto, 

- informacje o zwyczajach i kulturze naszych partnerów, 

- nauka podstawowych zwrotów językowych, 

- nauka piosenki Europa Kinderland, 

- majsterkowanie i malowanie, 

- film. 

Prezentacja efektów pracy w trakcie wizyty gości z Pulsnitz 4 kwietnia 2017 r. oraz na 

stronie internetowej szkoły 

 

Wychowawcy klasy 2.: 

p. M. Wokotrub 

p. J. Kurasz – Dul  

p. M. Smolarczyk 

p. A. Hupental  

 

 

wychowawcy klas 2.,  

Zespół Promocji Szkoły:  

p. J. Sarkowicz,  

p. B. Siudak 

3 – 7 kwietnia 

2017 r 

3. klasy 

trzecie 

Pierwsze spotkanie – wizyta studyjna uczniów klas 3. w Grundschule Pulsnitz   
 

 

Uczniowie: 

- redagują listy prywatne (przedstawiają siebie, swoje hobby, itp.), 

- opracowują prezentację powiatu złotoryjskiego, 

- poznają podstawowe zwroty językowe, 

Koordynator wyjazdu  

do Pulsnitz:  

p. B. Krzywicka 

 
Wychowawcy klas 3.: 

p. A. Matoga 

6 kwietnia 2017 r 

 

 

 

3 – 7 kwietnia 

2017 r. 
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- uczą się  piosenki Europa Kinderland, 

- majsterkują i malują, 

- przygotowują okazjonalne pozdrowienia, życzenia świąteczne, itp. 

- wykonują drobne upominki dla dzieci z Pulsnitz 

- nabywają wiedzę dotyczącą Pulsnitz – miasta partnerskiego poprzez wspólna naukę, 

zabawę i współzawodnictwo sportowe. 

 

Prezentacja efektów pracy w formie gazetki szkolnej i klasowej oraz na stronie 

internetowej szkoły i lokalnych mediach 
 

p. B. Ostropolska 

p. B. Siudak 

p. B. Romaniak 

p. K. Kramek 

p. M. Cetera 

 

 

wychowawcy klas 3.,  

Zespół Promocji Szkoły:  

p. J. Sarkowicz,  

p. B. Siudak 

 

 

 

 

 

 

4. klasy 

czwarte 

Uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą państwa partnerskiego, działając na 

płaszczyźnie sportowej, artystycznej i muzycznej, biorąc tym samym udział w: 

1. partnerskim spotkaniu realizowanym w ramach projektu z Fundacji Wymiany 

Młodzieży Jugendwerg  - 4.04.2017 

 

 

- złożenie wniosku do Jugendwerg  

 

 

 

- wykonanie drobnych upominków dla gości z Pulsnitz ( wizyta studyjna u nas – 4.04 

2017), 

- dekoracje szkoły  

 

- oprawa muzyczna,  przygotowują krótki program artystyczny – powitanie gości 

 

 

Uczniowie klas 4.: 

- opracowują prezentację naszej ojczyzny, 

- potrafią przedstawić się, 

- poznają tradycję i kulturę Niemiec, 

- naukę podstawowych zwrotów językowych, 

- naukę piosenki Europa Kinderland, 

- majsterkują i malują, 

- przygotowują krótki program artystyczny – powitanie gości jw. 

Wychowawcy klas 4.:  

p. M. Włodarczyk 

p. M. Preyzner 

p. I. Pierzchała 

p. T. Antonowicz  

 

koordynator projektu w SP 3 

p. L. Łukaszewski,  
p. M. Włodarczyk 

 

p. I. Pierzchała i klasa 4c. 

 

p. Magdalena Hanebach 

 

p. Marzanna Hajdun  

i wychowawcy kl. 4. 

 

Wychowawcy klas 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec 2017  

 

 

 

marzec/ kwiecień 

2017  

3 – 7 kwietnia 

2017 r. 
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- czytają bajki i baśni niemieckich twórców literatury dla dzieci, 

- poznają legendy związane z miastem Pulsnitz, 

- wysyłają okazjonalne listy lub pozdrowienia. 

Prezentacja efektów pracy w formie gazetki szkolnej i klasowej oraz na stronie 

internetowej szkoły i lokalnych mediach 

 

 

2. IV Rozgrywkach Sportowych (Gospodarzem jest Szkoła Podstawowa 

nr 3 im. H. Brodatego w Złotoryi) 

 
- złożenie wniosku do Jugendwerg  

 

 

 

 

Zespół Promocji Szkoły  

(J. Sarkowicz i B. Siudak) 

 

 

 

 

 

 

koordynator projektu w SP 3 

p. L. Łukaszewski,  
p. B. Ostropolska 

 

Odpowiedzialni 

p. Tomasz Antonowicz 

nauczyciele w – f –u: 

p. W. Kuczyński 

p. L. Antonowicz 

p. P. Korczak 

p. J. Kuczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 maja 2017 r. 

 

 

 

Opracowała: Beata Krzywicka 

Szkolny Koordynator Współpracy Międzynarodowej z Pulsnitz 

 


