
Krajowa Odznaka Jakości 
dla naszego projektu eTwinning

„Rund um den Tisch”



W roku szkolnym 2020/21 12-osobowa grupa uczniów z klasy 8b i 8c z naszej szkoły uczestniczyła
w międzynarodowym, niemieckojęzycznym projekcie realizowanym na platformie eTwinning.
Współpracowaliśmy ze szkołami z Polski,Słowenii, Estonii i Grecji.

Celem projektu „Rund um den Tisch” („Wokół stołu”) było poznanie

i  wykorzystanie nowych narzędzi TIK oraz rozwijanie słownictwa związanego z posiłkami. 

Bardzo się cieszymy, że nasza praca została nagrodzona wyjątkowym
odznaczeniem – Krajową Odznaką Jakości. Odznakę otrzymaliśmy dzięki
zaangażowaniu i wzorowemu wykonaniu zadań przez uczestników projektu.
Oto one. Zobaczcie sami.



Wir stellen uns vor.
Przedstawiamy się.

Pierwszym zadaniem projektowym było 
stworzenie krótkiego opisu własnej osoby, 
swoich pasji, zainteresowań, upodobań 
kulinarnych oraz umieszczenie go na 
platformie Twinspace.

Zarówno uczniowie, jak i koordynatorzy 
projektu starali się w ciekawy sposób 
przybliżyć w kilku zdaniach swoją osobę. 



Tischmanieren
Maniery przy stole

Jak należy zachowywać się podczas 
posiłku?

Zadaniem uczestników projektu było 
wykonanie poradnika dotyczącego 
zachowania przy stole.

Oto niektóre efekty ich pracy.
Za to zadanie odpowiedzialne były 
Zosia i Judyta z klasy 8b, które swoją 
pracę  wykonały w  programie Power 
Point i Canva. 



Kolejnym zadaniem uczestników projektu 
było:
a) stworzenie jadłospisu dziennego dla 
nastolatka,
b) napisanie komentarza do menu szkoły 
partnerskiej. 
Dominika i Nina świetnie wywiązały się z tego
zadania.



 Kochrezepte – przepisy kulinarne

 Innym zadaniem było przygotowanie tradycyjnych 

przepisów kulinarnych, pochodzących z krajów

niemieckojęzycznych:

Austri, Niemiec, Szwajcarii i Lichtensteinu.

Wszyscy uczestnicy pracowali w 4 grupach.

Nasza szkoła zalazła się w grupie niemieckiej

i była reprezentowana przez Błażeja

i Przemka z 8b. 

Oto przepis na pierniczki.



Projekt przyczynił się do poznania i wykorzystania różnorodnych narzędzi 
i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Za pomocą narzędzia Wordart.com uczniowie wykonali kolejne zadanie 
przedstawiając  swoje ulubione potrawy i napoje.

Logo projektu najczęściej wykonywane było za pomocą 
narzędzia Canva.com. W konkursie na logo projektu 
wzięły udział dziewczyny z klasy 8b Nina i Dominika. 
Zwycięskie Logo prezentujemy poniżej.



Unsere Spiele
Gry i zabawy interaktywne

Przez cały czas trwania projektu 
uczestnicy i koordynatorzy tworzyli quizy, 
gry, zabawy, karty o tematyce związanej z 
projektem. Nasza szkoła przygotowała 
między innymi grę na platformie Quizizz 
(8c) oraz grę na platformie Kahoot (8b), 
jak również zadania interaktywne na 
platformie LearningApps oraz Genially. 
Zamieszczone gry służyły do nauki i mogły 
być wykorzystane przez wszystkich 
uczestników projektu. 



Udział w projekcie przyczynił się do rozwoju umiejętności językowych
uczniów, poszerzenia wiedzy na temat kuchni krajów
niemieckojęzycznych, poznania i zastosowania słownictwa związanego z
posiłkami i nawykami żywieniowymi, zwiększenia motywacji do nauki
języka niemieckiego, rozwijania umiejętności współpracy oraz poznania
i wykorzystania nowych programów i narzędzi TIK. 

Koordynator projektu eTwinning 
Justyna Rospond-Naruszewicz


