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Przedmioty








Intensywny kurs języka niemieckiego (18 godzin)
Matematyka (4 godziny)
Język angielski (4 godziny, kursy na różnych poziomach)
Nauka o społeczeństwie (2 godziny)
Sport (2 godziny)
(Extra-język niemiecki)

W pierwszej fazie (z regułyl ½ roku) chodzi o

Grundstufe
Poziom
podstawowy
GSa, GSb + GSc





Uzyskanie podstawowych znajomości języka niemieckiego,
Pomoc orientacyjną dla życia w niemieckim otoczeniu,
Kompetenje językowe potrzebne dla aktywnej komunikacji w



życiu codziennym i w szkole.
Podstawoche techniki nauki i pracy w szkole.

Ważne terminy:






zebranie rodzicielskie GSa-c w salach klasowych
tydzień projektu „Hamburg“
tydzień projektu „Przygotowanie do egzaminu DSD I “

Dni rozmów rodziców z wychowawcą w obecności uczniów o
postępach w nauce („Lernentwicklungsgespräche“)

Aufbaustufe
Poziom
zaawansowany
ASa, ASb + ASc
 
 

W drugiej fazie (z reguły l ½ roku) chodzi o





Przygotowanie do egzaminu DSD I na poziomie A2/B1
Polepszenie kompetencji językowych,
Rozszerzenie metod nauki i pracy w szkole
Marzec /kwiecień: egzamin certyfikatowy DSD I

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD I)
Dyplom języka niemieckiego




Jest międzynarodowo uznanym egzaminem certyfikatowym,
Egzaminuje znajomości języka niemieckiego na poziomie A2/B1,
Egzamin składa się z czterech części: rozumienie ze słuchu,
czytanie ze zrozumieniem, wypracowanie oraz część ustna
(referat i rozmowa).



Rozdanie świadectw
Przejście do klas regularnych (Stadtteilschule albo Gymnasium)

Trzecia faza

Zajęcia
dodatkowe



Dodatkowe nauczanie języka niemieckiego (2 godziny na tydzień



w przeciągu pierwszego roku po przejściu do klasy regularnej)
Klasa 9+10 przygotowuje do egzaminu DSD II





Pomoc przy odrabianiu lekcji
Grupy zajęć na różne tematy
Tandem-Café (wymiana międzynarodowa)
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Biblioteka szkolna: poniedziałek-czwartek godz. 07:30-16:00,
piątek godz. 07:30-14:00

Materiały
szkolne



Nauczyciele wypożyczą uczniom książki do wszystkich
przedmiotów. Książki są własnością szkoły, dlatego nie należy w
nich nic pisać. Wyjątki: książka do ćwiczeń „Arbeitsbuch”,









materiały „die Lernstraße“ oraz kopie otrzymane na lekcjach.
Kalendarz ucznia „Schülerbuch“
Słownik dwujęzyczny
Zeszyty ze spiralą w linię i w kratkę
Segregator albo skoroszyt na każdy przedmiot
Długopis, ołówek, gumka, temperówka, klej, nożyczki itd.
Linijka, kalkulator
Ubranie na lekcje sportu

Reguły/



W razie choroby dzwonić do sekretariatu do godziny 09:00

Wyciąg z
przepisów
szkolnych



pierwszego dnia choroby.
Ten, kto się spóźni na pierwszą lekcję, nie ma prawa brać w niej
udziału. Spóźnieni uczniowie idą bezpośrednio do pomieszczenia



0.9. (Verspätungsraum).
Wszystkie urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone i



niewidoczne na całym terenie szkoły.
Zakaz palenia i konsumpcji alkoholu.
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