
„Gdzie te chłopy ?! ... Tutaj!”
WYBORY MISTERA GIMNAZJUM

Scenariusz uroczysto ści z okazji Dnia Chłopaka, która odbyła si ę
w Publicznym Gimnazjum w Paj ęcznie 30 pa ździernika 2002 roku.

Program został przygotowany i poprowadzony pod opiek ą
Łucji Krzak, Joanny Strzelczak, Jolanty Mazur- Urbaniak,

a powstał z inicjatywy redaktorek szkolnej gazetki „Szpila”.

Na początku podkład muzyczny; wchodzą 3 konferansjerki.

Konf.1 (Julia Gładysz)
- Witamy serdecznie wszystkich panów i chłopców naszego gimnazjum
z okazji Dnia Chłopaka. Powitajmy też Szanowną Dyrekcję, osoby
zasiadające w jury, a mianowicie: panią Łucję Krzak, p.Joannę
Strzelczak i p. Jolantę Mazur- Urbaniak.
Ponadto zapraszamy do jury koleżanki Basię Kozieł, Darię Szmigiel, Olę
Zalewską- przedstawicielki dziewcząt z klas: 1, 2, 3.

Pozdrawiamy uczniów naszej szkoły, kochanych nauczycieli, a w
szczególności panów: Marka Plucińskiego, Sławomira Kuligowskiego,
Krzysztofa Wodzisławskiego, Piotra Mielczarka oraz ks. Andrzeja Grucę.

Konf.2 (Monika Łyko)
- Gazetka szkolna „Szpila” wraz z Samorządem Uczniowskimi ogłosiła
plebiscyt na najprzystojniejszego chłopca z gimnazjum- Mistera Szkoły.
Zasady zabawy przedstawi wam Kasia Kowalczyk.

Konf.3 (Kasia Kowalczyk)
- Każda klasa, a dokładnie żeńska połowa
klas, miała wybrać po jednym kandydacie. Jest ich teraz 21, więc
podzieliliśmy ich na grupy: klasy I to grupa I, kl. II to druga gr. i kl. III to III
gr. Chłopcy dostaną przeróżne pytania i zadania, z którymi się zmierzą.
Z każdej grupy wybierzemy tylko jednego zwycięzcę, który znajdzie się
w finale. Następnie jury wyłoni Mistera Gimnazjum 2002/2003

,Wicemistera i II Wicemistera. A więc zaczynamy!

Pokaz mody
Konferansjerki przedstawiają wybranych chłopców. Ci ustawiają się

poziomami nauczania (klasy pierwsze, drugie, trzecie)



muzyka „Jestem macho” K.A.S.A i „Jestem kobietą” E. Górniak

• Adam Ostrowski kl.Ia
• Piotr Cichowlas kl.Ib
• Hubert Zawadzki kl.Ic
• Adam Stachera kl.Id
• Mateusz Marczak kl.Ie
• Piotr Kluczny kl.If
• Robert Schabowicz kl.Ig
• Maciek Ptak kl.IIa
• Tomek Krzak kl.IIb
• Łukasz Pęczak kl IIc
• Paweł Mistygacz kl.IId
• Krzysiu Uchroński kl.IIe
• Marcin Zawadzki kl.IIf
• Mateusz Wojtal kl.IIg
• Piotr Szmit kl.IIIa
• Dawid Lebioda kl.IIIb
• Robert Poziemski kl.IIIc
• Kamil Orłowski kl.IIId
• Paweł Mucha kl.IIIe
• Marcin Zawadzki kl.IIIf
• Jacek Wojtasik kl.IIIg

Julia
- Na początek postanowiłyśmy sprawdzić waszą wiedzę i intuicję,
dlatego każdy z was odpowie na 1 pyt., które sam wylosuje. Najpierw
poprosimy chłopców z gr.I .potem gr. II i III.

(Kandydaci losują proste pytania z 30 przygotowanych w zestawie, które
dziewczęta głośno odczytują publiczności i zainteresowanym. Następuja
odpowiedzi; jury punktuje)

Monika
- A teraz przejdziemy do innej kategorii. Rywalizować będą chłopcy z kl. I
czyli gr. I.
Wyobraźcie sobie, że jesteście w kafejce. Zobaczyliście, że siedzi tam

ładna dziewczyna. Macie z nią zapoznać się, porozmawiać. W jakim
stylu i w jaki sposób, to zależy od was. Wszystkie chwyty dozwolone!

(Kandydaci wykonują zadania, rozmawiając z podstawioną partnerką)
Po konkurencji:



Wasze sposoby podrywania są bardzo ciekawe i zróżnicowane.

Kasia
- A teraz następna konkurencja. Zapraszamy chłopców z gr. II.
Waszym zadaniem jest zaprosić dziewczynę do kina, lecz jest jeden
problem. Ona dziś wieczorem jest bardzo zajęta. Jak ją przekonacie ją,
żeby poszła z wami?

(Scenki z udziałem kandydatów i dziewczyny statystki)
Julia
- Dziękujemy chłopcom z gr.II, a prosimy kandydatów z gr.III. Ta
konkurencja będzie trochę trudniejsza Wyobraźcie sobie, że jesteście już
dorośli. Zostaliście trochę dłużej w pracy lub z jakichś przyczyn nie
wracacie na obiad punktualnie do domu. Naturalnie, że żona jest bardzo
zdenerwowana. Jak jej wytłumaczysz to spóźnienie?

( Kolejne scenki ze statystką)

Monika
- Dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w konkurencjach.

Wykazaliście się dużą pomysłowością i odwagą. Teraz jury wyłoni
finałową trójkę a pozostałym dedykujemy piosenkę.

„Chłopaki nie płaczą” T. Love

Kasia
- Jury właśnie skończyło obrady. Tak,więc do finału wchodzą z gr. I
( nazwisko), z gr. II ( nazwisko), z gr. III (nazwisko. Zadania finałowe
będą bardzo trudne – jak dla mężczyzn, bo przecież my dziewczyny ze
wszystkim sobie poradzimy, prawda?

. FINAŁ .
Julia
- Pierwszym waszym zadaniem będzie wyobrazić sobie, że jesteście na
dyskotece. Widzisz, że dziewczyna ma w rajstopach sporych rozmiarów
oczko. W jaki sposób dasz jej znać ( nie używając słów), że przydarzyła
jej się taka historia?

(scenki)
Monika
- A ja zadam wam pytanie: Co zrobiłbyś, gdy na twoim spotkaniu
z wymarzoną dziewczyną, zaproponowałbyś jej coś do picia, a kiedy
przyszedłby czas płacenia rachunku, okazałoby się, że zapomniałeś
portfela?



(scenki)

Julia
- Ostatnie zadanie finałowe: Wyobraź sobie, że jesteś już dorosły,
a twoje dziecko płacze. Uspokój je, kochany tatusiu!

(scenki)

Kasia
– Prosimy teraz szanowne jury o zastanowienie się nad werdyktem,
a my posłuchamy piosenki dla wszystkich chłopców z gimnazjum!

(wybrana piosenka)

Monika
- Prosimy szanowne jury o ogłoszenie werdyktu.

Werdykt brzmi: Misterem Gimnazjum 2002/2003
jest .................!

I wicemister.........................
II wicemister.........................

Gratulujemy!

Julia
- A teraz zostaną wręczone nagrody i dyplomy dla naszych bohaterów.

( wręczanie nagród)

Kasia
- Dziękujemy naszym kolegom za wspaniałą zabawę, a wszystkim
panom i chłopcom życzymy raz jeszcze wszystkiego najlepszego
z okazji „DNIA CHŁOPAKA”.



Zestaw pyta ń:

- Jaki jest wzór chemiczny wody?

- Ilu uczniów uczy się w naszym gimnazjum?

- Jak nazywają się nasze panie dyrektor?

- Wymień pięć zachowań, za które można dostać negatywną uwagę.

- Ile jest sal polonistycznych w naszej szkole?

- Ilu matematyków pracuje w gimnazjum?

- Jak nazywa się ulica, przy której znajduje się gimnazjum?

- Wymień dwa zachowania, za które można uzyskać pozytywne uwagi.

- Którego dnia obchodzimy Dzień Kobiet?

- Ile jest sal komputerowych w naszej szkole?

- Kto pełni funkcję rzecznika praw ucznia w naszej szkole?

- Jaka kara grozi za nienoszenie identyfikatora?

- Jak w języku niemieckim brzmi zwrot -”Kocham cię”?- Ich liebe dich.

- Ile lat istnieje już gimnazjum?

- Co w języku angielskim oznacza słowo „boy”?

- Jaki jest wzór na pole kwadratu?

- Jaki ptak widnieje na naszym godle?

- Czym zajmuję się fizyka?

- Jakie nauczycielki uczą w naszej szkole historii?

- Jaka kara grozi za nieprzyniesienie obuwia zmiennego?



- Podaj minimum trzy związki frazeologiczne, których składnikami są
części ciała?

-
- Z ilu atomów tlenu składa się woda?

- Jak się nazywa nasza pani stomatolog?

- Podaj trzy najbardziej przez ciebie lubiane bajki (wieczorynki)?

- Jakie logo posiada nasza gazetka szkolna?

- Jak myślisz, ile wy czyli 21. chłopców, macie razem lat?

- Kto jest opiekunem szkolnej gazetki „Szpila”?

- Wymień opiekunki Samorządu Uczniowskiego.

- Jakie miasto jest poprzednią stolicą Polski?

- Ile mamy pór roku?

- Co kojarzy Ci się z datą 1410 r?

- Brawo ! Masz szczęście, nie musisz odpowiadać na pytanie,
dostajesz automatycznie 2 pkt.



Przygotowanie uroczystości szkolnej
( imprezy z okazji Dnia Chłopaka – wyborów Mistera Szkoły)

Kształcone umiejętności językowe uczniów:

Uczeń:

� Szuka, przechowuje i selekcjonuje informacje.

� Korzysta ze zbiorów biblioteki.

� Układa planu uroczystości.

� Redaguje przemówienia wprowadzające i zamykające uroczystość.

� Wchodzi w różne narzucone sobie role.

� Redaguje pytania konkursowe i inne.

Wspomaganie dorastania osobowościowego ucznia:

• Wykształcanie cech:

� planowania,
� przewidywania,
� wyszukiwania i selekcji,
� odpowiedzialności,
� umiejętności pracy w grupie lub z jednym partnerem,
� przemawiania na szerszym forum.

• Inspirowanie kreatywności uczniów.

• Weryfikowanie własnej wiedzy i umiejętności -
nieodłącznych elementówżycia.

• Kształcenie postawy otwarcia na drugiego człowieka.


