
TURNIEJ KLAS II

IMPREZA ORGANIZOWANA W RAMACH DNIA SAMORZĄDNOŚCI
w roku szkolnym 2002/2003

ORGANIZATORZY : mgr Grzegorz Kornecki
PROWADZĄCY: uczennice klasy 2a
CZAS TRWANIA : 2 godziny
PRZEBIEG ZABAWY :

I Wstęp
-powitanie przez prowadzących
- przedstawienie składu jury
- prezentacja konkurencji
- podanie zasad oceniania

II Konkurencje

1. Pokaz mody XXI wieku

Każda klasa wystawia swoich reprezentantów.
Jurorzy przyznają po każdej prezentacji punkty od 0-5.,oceniająć pomysłowość, estetykę,
użyte materiały i inne walory.

2. Omnibus

Prowadzący: Przed wami konkurencja, w której reprezentant każdej klasy decyduje się na
pytanie za określoną ilość punktów 1, 3 lub 5 z sportu, nauk matematyczno – przyrodniczych,
literatury. Odpowiedzi należy udzielić w ciągu 1 minuty po naradzie z zespołem. Liczy się
tylko pierwsza odpowiedź. Prawidłowość odpowiedzi ocenia jury.

3. Parodia piosenki

W kolejności prezentują się wszystkie klasy. Jury ocenia po każdej konkurencji, przyznając
punkty od 0-5.

4. Konkurencja sprawnościowa

Prowadzący: Panie wychowawczynie wyjechały ze swoimi klasami do „Zielonej szkoły”.
Uczniowie samodzielnie zrobili pranie i są już tak zmęczeni,że nie mają siły rozwiesić go na
sznurze. Prosimy Panie, aby pozwoliły uczniom odpocząć i wyręczyły je w pracy.
Przy wieszaniu prania (dwóch uczniów trzyma rozciągnięty sznurek), każda z Pań powinna
rozwinąć chusteczkę papierową, użyć wszystkich klamerek, i nie zapomnieć o żadnej. Nie
ukrywamy,że liczy się szybkość działania.
Prosimy w kolejności wychowawczynie klas......
Za pierwsze miejsce jury przydzieli 15 punktów, za drugie miejsce- 10 punktów, za trzecie
miejsce – 5 punktów, a pozostałym uczestnikom po 1 punkcie.



Prowadzący: A teraz przeprowadzony zostanie wśród publiczności plebiscyt. Nasi koledzy i
koleżanki z klas drugich rozdadzą kibicom występujących drużyn kartki, na których należy
podkreślić swoich faworytów, tzn. klasę i wychowawcę, który waszym zdaniem zasługuje na
miano „ulubieńca publiczności”.

5. Konkurencja sprawnościowa

Prowadzący: Każdy zespół wystawia dwóch zawodników ( chłopca i dziewczynę), w koszu
znajduje się 10 piłek do piłki koszykowej, jeden z zawodników rzuca piłką do kosza, drugi
musi w tym czasie uzupełniać kosz z piłkami. Na całe zadanie jest 1 min, wygrywa ten
zespół, który wrzuci jak największą ilość piłek do kosza.

Zobaczymy, która klasa wygra?
Staraniom Waszych kolegów i koleżanek przygląda się jury, które przyzna za pierwsze

miejsce-15 punktów, za drugie miejsce-10 punktów, za trzecie miejsce-5 punktów, a
pozostałe miejsca nagrodzi 1 punktem.

6. Tańce.

Prowadzący: Zapraszamy do zabawy na parkiet pary taneczne. Pary mają do zatańczenia
Walca Angielskiego i Rock'n'Rolla

Rozpoczynamy od pary z klasy...........
Jury ocenia prezentację w skali 0-5.
Teraz zapraszamy do prezentacji Rock'n'Rolla
Jury ocenia tak, jak poprzednio.

7. Korale.

Prowadzący: W tej konkurencji wychowawcy klas ujawnią swoja sprawność manualną
wykonując na czas korale z chrupek. Czas wykonania biżuterii wynosi 1 minutę. Za
najdłuższe korale jury przyzna 15 punktów, następnie 10 punktów, 5 punktów. Pozostałe
zespoły otrzymają po 1 punkcie.

III Podliczenie zdobytych punktów.

Prowadzący: Patrzymy na tablicę punktów. Hostessy podliczają punkty. Nad prawidłowością
obliczeń czuwa jury, a my w oczekiwaniu na wyniki słuchamy muzyki

IV Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

Nagrody głównej – pucharu przechodniego Dyrektora szkoły, dyplomów.

V Podziękowania.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom „Turnieju klas” za wspaniałą zabawę, jurorom za
rzetelną ocenę, a organizatorom dzisiejszej imprezy za jej przygotowanie. Zapraszamy do
zabawy już za rok.


