PRZYGOTOWANIA DO PIKNIKU MAJOWEGO
czyli o projekcie „Spotkania Jana Pawła II z młodzieŜą”
Jak co roku nasza szkoła przygotowuje się do rocznicy nadania
gimnazjum im Jana Pawła II. Samorząd Uczniowski, jak w latach ubiegłych,
przygotował projekt poświęcony bliŜszemu poznaniu, przez pierwszoklasistów,
postaci patrona. Tym razem dotyczy on „Spotkań Jana Pawła II z młodzieŜą”.
Finał przygotowań będzie miał miejsce na pikniku - 22 maja 2010 r.
W poniedziałek - 22 marca zaczęliśmy przygotowania. Na forum
młodzieŜy dla klas pierwszych, prowadzonym przez przewodniczącą Rady SU
Klaudię Rykowską, wszystkie klasy pierwsze zapoznały się z projektem,
zadaniami oraz wylosowały miejsce spotkania Jana Pawła II z młodzieŜą, o
którym będą musiały zebrać informacje i przybliŜyć je na pikniku w maju.
A oto jak wypadło losowanie miejsc spotkań Jana Pawła II z młodzieŜą w trakcie
Światowych Dni MłodzieŜy.
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1985 Rzym, Włochy – klasa I a
1987 Buenos Aires, Argentyna – klasa I b
1989 Santiago de Compostela, Hiszpania – klasa I f
1993 Denver, USA – klasa I d
1995 Manila, Filipiny – klasa I e
1997 ParyŜ, Francja – klasa I c
2000 Rzym, Włochy – klasa I g
2002 Toronto, Kanada – klasa I h

KaŜda klasa ma do wykonania następujące zadania:
- zebranie informacji na temat wylosowanych Światowych Dni MłodzieŜy
- przygotowanie plakatu na temat wylosowanego spotkania, który zostanie wystawiony na
holu szkoły, a w trakcie pikniku obok sceny
Na plakacie powinna znaleźć się informacja gdzie i kiedy było spotkanie młodzieŜy z
papieŜem, jakie było hasło spotkania, rysunek lub zdjęcia związane ze spotkaniem
- zaprezentowanie na pikniku majowym informacji o spotkaniu. W prezentacji klasy
powinny się znaleźć:
• Hasło wylosowanych Światowych Dni MłodzieŜy przygotowane na transparencie
• Informacja o liczbie młodzieŜy, która spotkała się z Janem Pawłem II
• Nawiązanie strojem, rysunkami lub zdjęciami charakterystycznych miejsc do państwa
w którym odbyło się spotkanie
• Mapa uproszczona kraju w którym odbywało się spotkanie (na drewnianej listewce
lub innym usztywnieniu)
• Krótka wypowiedź informująca o spotkaniu, np. dialog wyjaśniający – czego się klasa
dowiedziała o spotkaniu, co było dla klasy najwaŜniejsze w tym przesłaniu,
przedstawienie w kilku słowach przesłania papieskiego.
• JeŜeli klasa wykorzystuje podkład muzyczny trzeba to wcześniej uzgodnić
(sprawdzić) z organizatorami pikniku

Klasy przechodzą wspólnie ze szkoły do centrum piknikowego, następnie kolejno się
prezentują. Na prezentację kaŜda klasa ma maksymalnie 5 minut. Klasy będą oceniane przez
jury siedzące na widowni, punkty z tej oceny zostaną przyznane w ogólnoszkolnym konkursie
KLASY NA MEDAL.
I miejsce – 20 pk. II miejsce – 15 pkt., III miejsce – 10 pkt., pozostali uczestnicy – 7 pkt.
Ocenie klas będą podlegać:
Przygotowanie hasła z myślą przewodnią 0 – 5 pkt.
Nawiązanie strojem, rysunkami, zdjęciami do miejsca spotkania 0 – 10 pkt.
Informacje o liczbie młodzieŜy, która spotkała się z papieŜem 0 – 1 pkt.
Mapa kraju (0 – 3)
Wypowiedź na temat spotkania 0 – 10 pkt.
Pomysłowość, wraŜenia 0 – 10 pkt.
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