
Dni kultury

Poniedziałek

Każda klasa losuje jeden z okresów XX wieku (przedwojenny, międzywojenny, lata 40/ 50, lata 60/70, 
lata 80, lata 90). Jej zadaniami są: wystylizowanie klasy na klimat zadanego okresu (czyli odpowiedni 
wygląd klasy, odpowiednia muzyka w tle, gadżety kojarzące się z okresem, zdobycie literatury 
charakterystycznej dla okresu), przebranie się w odpowiednie stroje , przygotowanie klasowo piosenki 
oraz krótkiego pokazu tańca (oczywiście do odpowiedniej muzyki).

• 9.00- Spotkanie w klasach, sprawdzenie listy obecności przez wychowawców klas, 
rozpoczęcie ozdabiania sal.
(Uczniowie pod nadzorem wychowawcy przyozdabiają sale zgodnie z instrukcjami i 
wylosowaną dekadą.)

• 10.00- Otworzenie sal dla uczniów, rozpoczęcie oceniania sal przez jury.
(Trzech nauczycieli ocenia sale na podstawie wcześniej przygotowanych kart ocen z 
wyznaczonymi kryteriami.)

• Rozpoczęcie zabawy w auli:

o 10.30- przemówienie Pani Dyrektor,

o 10.40- krótkie wprowadzenie dokonane przez członka rządu

o 10.45- prezentacja piosenek (każda klasa ma 5 minut, klasy występują kolejno według 

wylosowanych okresów- okres przedwojenny, międzywojenny…)

o 11.45- prezentacja przygotowanych tańców (każda klasa ma 3 minuty na 

zaprezentowanie tego co przygotowała, wszystko odbywa się na zasadzie szybkich, 
następujących bezpośrednio po sobie występów),

o 12.25- rozpoczynają się obrady jury (do każdej konkurencji zostanie wyłonione jury 

składające się z trzech nauczycieli, które przyzna punkty wszystkim klasom według 
wcześniej ustalonych kryteriów, następnie punkty ze wszystkich konkurencji zostaną 
zsumowane i jury wyłoni zwycięzcę).

• 12.30- Podsumowanie dnia przez Panią Dyrektor i przewodniczącego jury, ogłoszenie 
wyników konkursu.

Wtorek

• 9.45- Spotkanie w klasach, sprawdzenie listy obecności przez wychowawców klas.

• 10.00- Oficjalne rozpoczęcie dnia kultury, przemówienie Pani Dyrektor.

• 10.10- Pokaz tańca przygotowany przez szkolne kółko taneczne.

• 10.17- Pokaz gry na gitarze przygotowany przez szkolne kółko gitarowe.

• 10.25- Zakończenie części oficjalnej.



• 10.45- Rozpoczęcie części rozrywkowej.

o aula- konkurs karaoke,

o sala gimnastyczna- siatkówka,

o sale lekcyjne- pokazy filmów z wiodących gatunków, brydż, szachy,

o boisko- piłka nożna, koszykówka.


