
PROJEKT 

„E-MEET MY CLASS”



❖ Rok szkolny 2020/21 nie był dla nas wszystkich najłatwiejszy. 

Nowa sytuacja, w której znaleźliśmy się nie była prosta, tym bardziej, 

że czas lockdownu przedłużał się. Ale my nie poddajemy się łatwo i 

nawet w czasie pandemii znaleźliśmy sposób na międzynarodowe 

spotkania. Klasa 2LOg wzięła udział w międzynarodowym meetingu

online ”E-meet my class”, aby wymienić doświadczenia językowe z 

grupą rówieśników ze szkoły z Czech i Kazachstanu. 



❖ Pierwsze spotkanie miało miejsce pod koniec marca 2021. Podczas 

lekcji online prowadzonej na platformie Zoom nasi uczniowie mieli 

okazję zaprezentować uczniom z Czech naszą historię, miejscowość, 

szkołę oraz samych uczestników spotkania. Każdy z uczniów krótko 

przedstawił się, opowiedział o sobie - oczywiście w języku angielskim ☺. 

Nasi partnerzy z Czech również przygotowali informacje o swoim kraju.





Uczniowie naszej szkoły przygotowali 

na tę okazję krótkie prezentacje 

multimedialne, a nawet powstał wiersz-

autorką jest uczennica klasy 2 LOg! 







Początki nigdy nie są łatwe, 

czas przeznaczony na 

spotkanie szybko minął i 

został niedosyt….dlatego 

w kwietniu spotkaliśmy się 

po raz drugi. 





Tym razem tematem naszej lekcji był film

lub książka, którą zaproponowalibyśmy

naszym znajomym zza granicy. Każdy

uczeń mógł wybrać dowolny film lub

książkę i zaprezentować ją podczas

spotkania. Nie obyło się bez

dodatkowych pytań do prezentowanych

dzieł- co nas- nauczycieli bardzo cieszy,

widzimy, że nasza młodzież jest otwarta i

chętnie używa języka angielskiego



Oto lista tytułów, która powstała dzięki spotkaniu: 

Movies Mean Girls (comedy) Fast and Furious

(action) The Great Gatsby (drama) - book & 

movie Pulp Fiction (black comedy, crime) Books

Arsene Lupin (crime, adventure) - books & movie

Inheritance (fantasy) Akudou Bunko (manga -

supernatural, horror, seinen) Beneath a Scarlet

Sky (historical and biographical fiction) Throne

of  Glass (fantasy series) The Little Prince 

(novella, fable) Dead Poets Society (drama) -

movie & book Harry Potter and the Philosopher's

Stone (fantasy) - book & movie.



SPOTKANIE Z KURDYSTANEM

Powroty są zawsze miłe, tym bardziej, że w 

pierwszym dniu szkoły po lockdownie mieliśmy 

spotkanie online z uczniami z Kurdystanu☺



❖ Tym razem mieliśmy okazję uzyskać wiele ciekawych informacji o 

tak odległym dla nas kraju, który zachwycił nas swoją 

wielobarwnością , kulturą, ale i kuchnią. 

❖ Nasi partnerzy chętnie dopytywali naszych uczniów o potrawy  

kuchni polskiej. Oczywiście pierogi poszły na pierwszy plan, a Amelka 

pięknie zaprezentowała przepis na ich przygotowanie, a także na 

bieżąco udostępniając swój ekran pokazywała specjały naszej kuchni.







❖ Grupa z Kazachstanu zaprezentowała  nam  swoje Państwo



❖ Po  przedstawieniu informacji dotyczących krajów z jakich 

pochodzimy, zaczęliśmy grę w pytania. Każdy uczestnik wybierał 

liczbę pod którą kryło się pytanie, dodatkowo uczestnicy mogli 

zadawać  pytania, jeżeli coś jeszcze było niejasne.





Oczywiście to nie koniec naszych spotkań 

online. Czas pandemii jest trudny, ale 

znaleźliśmy promyk nadziei, że świat stoi 

otworem, jeżeli się tylko chce. 



Uczestnicy spotkania: uczniowie klasy 2 LO g

Rok szkolny : 2020/21
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