
„DNI ŻAKA JEDENASTNIAKA” W XI LO 
(CZYLI TRZYDNIOWA ATMOSFERA OTRZĘSINOWA KLAS I-szych) 

Z CYBERPRZESTRZENI DO RZECZYWISTOŚCI – OBUDŹ SIĘ W REALU XILO! 

01 – 03.10.2012 r. 
 

1. PONIEDZIAŁEK  01.10  

„JESTEŚMY OTWARCI NA WIELOBARWNOŚĆ – 

XILO W KOLORACH CMYK I RGB” 

- obowiązuje strój w kolorze wylosowanym przez wychowawcę (punktowana każda osoba w klasie 

posiadająca przynajmniej 3 widoczne elementy stroju w tym kolorze; UWAGA!: osoby w całym ko-

lorze stroju oraz przebrani wychowawcy liczeni są podwójnie). 

2. WTOREK  02.10 

W XILO NIE WIEJE NUDĄ, LICZY SIĘ KREATYWNOŚĆ I POMYSŁ NA SIEBIE – 

WYKREUJ SIĘ W „PHOTOSHOP-ie W REALU” 

- liczy się każda osoba, która „zaistnieje” i będzie ubrana i wystylizowana inaczej niż na co dzień 

(punktowana każda „wykreowana” osoba – im dziwniej tym lepiej, wskazany kicz i przesada; wy-

chowawcy liczeni są podwójnie). 

3. ŚRODA  03. 10 

„XILO SIĘ INTEGRUJE – ZARÓNO W SIECI, JAK I W REALU” 

- punkty za ilość osób jednocześnie połączonych – liczy się na pomysł widocznego, a nie wirtualnego 

połączenia całej klasy – jeśli wychowawca będzie połączony z klasą - punkt za wychowawcę liczony 

podwójnie). 

-  

16:00 - „OTRZĘSINY ŻAKA JEDENASTNIAKA” 

Klasy w 100% frekwencji stawiają się na imprezę z przygotowaną prezentacją swojej klasy  

(pomysły i sposób prezentacji dowolny – liczymy na kreatywność oraz poczucie humoru; prezentacja  

powinna być tematycznie związana z klasą; wychowawcy również biorą udział w prezentacji). 

 

UWAGA!!! WSZYSTKIE KONKURENCJE BĘDĄ SPRAWDZANE (oczywiście  

w najmniej spodziewanym momencie dnia) ORAZ PUNKTOWANE PRZEZ  

SPECJALNĄ KOMISJĘ  w składzie (wymiennie): 

 - p. Urszula Chomik – Kraszewska – opiekun SU XI LO, 

- p. Adam Charyton – wicedyrektor XI LO,  

- p. Agnieszka Jaworowicz – psycholog XI LO, 

- p. Jolanta Bąbczyńska – pedagog XI LO, 

- dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 

 Z UWAGI NA NIERÓWNĄ LICZBĘ OSÓB W KLASACH I-SZYCH PUNKTY BĘDĄ  

ZLICZANE PROCENTOWO. OTRZYMANE WYNIKI LICZĄ SIĘ DO OGÓLNEJ PUNKTACJI 

OTRZĘSINOWEJ. 

                                                    Życzymy udanej zabawy i trzymamy kciuki! 

                                                    Na najlepszych czeka nagroda – niespodzianka! 


