„JakŜ
„JakŜe nie pisa
pisać wierszy, jakŜ
jakŜe nie płonąć w podzięce.
podzi .
Za dar najpię
najpiękniejszy, za SERCE”.
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MIEJSCE UROCZYSTOŚCI

sala gimnastyczna

UCZESTNICY

dyrekcja, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie

CZAS TRWANIA

20 minut

SCENARIUSZ

Magdalena Witkowska, Katarzyna Duszkiewicz, Joanna Dołęga

OPRAWA MUZYCZNA

Magdalena Witkowska, Małgorzata Januszewska, Joanna Dołęga

WYKONAWCY

zespół wokalno – instrumentalny „AKORD”

ZAPROSZENIA, DEKORACJA

Iwona Złotek

NAGŁOŚNIENIE

Mariusz Milewski

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:

UTWÓR „Once” – Falling Slowly” – wykonanie instrumentalne
POWITANIE
PATRYCJA
Witam Państwa serdecznie!
W imieniu uczniów naszej szkoły pragnę powitać, tych wszystkich, którzy przybyli
na dzisiejszą uroczystość, aby wraz z nami świętować Dzień Edukacji Narodowej. Witam więc całą
Dyrekcję naszego Ośrodka, wszystkich nauczycieli, wychowawców, zaproszonych gości oraz
pozostałych pracowników naszej szkoły.
Spotykamy się dziś, aby chociaż raz w roku podziękować naszym nauczycielom,
za ich trud, serce oraz wkład w nasze wychowanie i nauczanie. Dziękujemy Wam za to,
że uczycie nas żyć tak, byśmy potrafili dać siebie innym.
Proszę Panią Dyrektor o zabranie głosu.
POWITANIE GOŚCI PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

WRĘCZENIE NAGRÓD DYREKTORA

MIRELLA
Pozwolą Państwo, że odczytam list skierowany do Was od uczniów naszej szkoły:
Z grzeczniutkim ukłonem
Z uśmiechem radości.
Witamy dziś wszystkich
zebranych tu gości
Chcemy mówić wiersze
I zaśpiewać ładnie
Proszę się nie gniewać,
Gdy nam źle wypadnie.
A teraz zapraszamy wszystkich na krótką prezentację słowno – muzyczną.

PIOSENKA „DOBRY DZIEŃ”
Ref. Hej, hej, hej (2x)
Dobry dzień (2x)
Jak nie dobry (2x) to go zmień!
1. Pożyczymy naszej pani sto uśmiechów, słońca blask
i błękitu odrobinę, i miłości pełną garść.
A gdy słońce zajdzie chmurą i gdy sił już będzie brak,
To posłuchaj naszej rady i zawołaj z nami tak

Ref. Hej, hej, hej (2x)
Dobry dzień (2x)
Jak nie dobry (2x) to go zmień!
2. Pożyczymy naszej pani moc gorących, ciepłych słów
dni radosnych i wspaniałych, kolorowych, pięknych snów.
A za wszystko, co złe było, co smuciło Waszą twarz
Dziś Was bardzo przepraszamy i śpiewamy refren nasz.
PATRYCJA
(Włączamy podkład muzyczny – patrz prezentacja Warszawa)
Dziękujemy jak każdego roku!
Z każdym rokiem bardziej i goręcej,
bo dzięki Wam, Nauczyciele,
wiemy, rozumiemy z każdą lekcją więcej.
Dziękujemy, jak każdego roku ...
Wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele
za to światło, co mroki rozjaśnia.
Dziękujemy Wam, Nauczyciele!
Uczniowie trzymają napis „Dziękujemy nauczycielom”.
PATRYCJA
Do życzeń i podziękowań dołączamy mały upominek, składając go na Wasze ręce.
(podkład – patrz prezentacja Warszawa)
(Patrycja, Sławek, Mirella, Jacek – wręczają upominki)

UROCZYSTE PASOWANIE NOWYCH UCZNIÓW
GOSIA

Jak to bywa w każdej szkole, tego dnia swoje święto mają również Ci uczniowie, którzy dołączyli do
naszego szkolnego grona w tym roku. Dla nich to naprawdę ważny dzień i wielkie święto. Dzisiaj
zostaną oni pasowani na uczniów naszej szkoły. Dla nich teraz ta piosenka:
PIOSENKA „NASZA SZKOŁA”
(Zwrotki recytowane, refren śpiewany)
ASIA
Końcem lata pachnie już ogniska dym
i do szkoły iść już czas,
starszy kumpel idzie też i woła nas, my z nim.
Nowych wrażeń mamy dużo tu co krok
aż czasami brak nam słów,
na wakacje chętnie pojedziemy znów, za rok.

Ref. Szkołę, naszą szkołę, każdy uczeń zna,
w szkole, naszej szkole wszystko gra.
Szkoła, nasza szkoła, fajna, każdy wie.
W szkole, naszej szkole nie jest źle.
ASIA
Pierwszy dzwonek dźwięcznie brzmi i daje znak
każdy uczy się bo wie.
Że nieukiem dzisiaj być jest bardzo źle, o tak!
Nie ma pracy, nic nie znaczy taki ktoś,
Kto nie umie nic, bo leń.
Robi sobie sam przez długi czas na złość.
Ref. Szkołę, naszą szkołę, każdy uczeń zna,
w szkole, naszej szkole wszystko gra.
Szkoła, nasza szkoła, fajna, każdy wie.
W szkole, naszej szkole nie jest źle.
GOSIA
Zapraszamy teraz na środek sali wszystkich nowych uczniów naszej szkoły, a Panią Dyrektor prosimy
o przystąpienie do uroczystego pasowania.

(podczas wyczytywania nowych uczniów starsi koledzy i koleżanki zapraszają swoich młodszych
kolegów do uroczystego pasowania, pani dyrektor pasuje każdego ucznia, wręczając mu jednocześnie
upominek oraz akt pasowania, w tle słychać podkład muzyczny – patrz prezentacja Warszawa).

GOSIA

A teraz usiądźcie na swoje miejsca i zobaczcie co dla Was jeszcze przygotowaliśmy.
ASIA
Przyszliście do szkoły nie tylko po to, aby spotkać nowych przyjaciół, doskonale się bawić, ale też po
to, aby nauczyć się wielu nowych, ciekawych rzeczy. Wiecie pewnie, że z dnia na dzień coraz więc
pojawia się różnych odmian chorób. Pewnie już na zajęciach Wasi nauczyciele mówili Wam o jednej z
odmian grypy, która ostatnio się pojawiła. Dlatego chcemy umieć zapobiegać chorobom i Wam
przekazać tę wiedzę. Dzisiaj więc chcielibyśmy rozpocząć podróż do tego miejsca, w którym polubicie
dbanie o własne zdrowie i swój organizm, aby każde działanie związane z higieną przynosiło Wam
przyjemność i radość, a nie było tylko obowiązkiem. Abyście zrozumieli jak wielka jest potrzeba

dbania o higienę swoją i innych. Zobaczcie jak na każdym kroku, w każdym miejscu i w każdej chwili
czyhają na nas bakterie i wirusy.

WOJNA Z MIKROBAMI
Obsada: wirus, bakteria, dziewczynka i chłopiec.
Mikroby razem (Kasia i Asia oraz zespół śpiewają):
My jesteśmy mikroby,
roznosimy choroby,
czaimy się skrycie,
czyhamy na życie! /x 2
Wirus (Kasia):
Gdzie Pani lubi mieszkać Pani Bakterio?
Bakteria (Asia):
Za brudnym paznokciem,
w nie wypranych kocach,
w kurzu na podłodze,
na niemytych owocach
w pierwszych lepszych brudach.
Wszędzie gdzie się uda.
A pan, Panie Wirusie?
Wirus (Kasia):
Na brudnym obrusie
na nie umytych rękach,
z daleka od wody.
Woda to udręka!

Bakteria (Asia):
Zwłaszcza, jeśli z mydłem!
Wirus (Kasia):
Ach, mydło obrzydłe!
Na myśl samą słabnę z trwogi...
Bakteria (Asia):
Nie przesadzaj tak, mój drogi.
Szczęściem dla nas wiele ludzi
zbytnio myciem się nie trudzi,
więc choroby kwitną zdrowo...

Mikroby razem (Kasia i Asia mówią):
Do ataku, marsz, bojowo!
Mikroby razem (Kasia i Asia oraz zespół śpiewają):
My jesteśmy mikroby,
roznosimy choroby,
czaimy się skrycie,
czyhamy na życie!
Wchodzą dzieci
Chłopiec (Adam):
Jak tu duszno!
Dziewczynka (Patrycja):
Ile kurzu!
Chłopiec (Adam):
Wpuśćmy tutaj trochę słonka
otwiera okno
Niech zaświeci w brudnych kątkach!
Dziewczynka (Patrycja):
Przynieś prędko wiadro z wodą,
daj mi szczotkę, tę ryżową,
a sam zetrzyj wszędzie kurz.
(dzieci sprzątają a mikroby uciekają)
Dzieci razem (Patrycja i Tomek):
Już kończymy sprzątanie,
myjemy się starannie,
bo gdy czystość w koło świeci,
starsi zdrowi, zdrowe dzieci!
GOSIA
Teraz więc posłuchajcie dobrych rad, którą przygotowali dla was wasi koledzy i koleżanki. Rady te
dotyczą wiedzy o zasadach higieny oraz rozumienia konieczności systematycznego dbania o higienę
osobistą.
P: Niech każdy pamięta o tej ważnej sprawie, żeby umyć ręce po każdej zabawie.
A: Po zabawie człowiek głodny chętnie je kanapki,
więc koniecznie przedtem trzeba umyć brudne łapki.
P: Na groźne choroby są różne sposoby,
lecz wśród nich, jeden sposób znam, którego przestrzegam sam:

kiedy znajdę się w łazience, najpierw siusiu potem ręce.
A: Kąpiel w ciepłej wodzie co dzień, sprzyja zdrowiu i urodzie.
P: Kto się chętnie często myje, mało choruje i długo żyje.
A: W naszej szkole każdy pamięta, że dbać o czystość trzeba nie tylko od święta.
PATRYCJA
Nasza uroczystość dobiegła już końca. Tym ostatnim utworem chcieliśmy podziękować wszystkim za
przybycie i jednocześnie zaprosić do nas w następnym roku szkolnym.
UTWÓR „Czardasz”

