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„Nauczycielom – pięciolinia życzeń”

MIEJSCE UROCZ YSTOŚCI – sala gimnastyczna
UCZESTNICY – Dyrekcja, rodzice, pracownicy, uczniowie
PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA – 25 min.
SCENARIUSZ – Magdalena Witkowska, Joanna Dołęga Katarzyna Duszkiewicz, Beata Szczypińska
OPRAWA MUZ YCZNA – Magdalena Witkowska,  Joanna Dołęga
WYKONAWCY – Zespół wokalno – instrumentalny „AKORD”
DEKORACJA  – Iwona Złotek



I ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI 

PROWADZĄCY - ASIA

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,  zaproszonych gości oraz wszystkich pracowników naszego Ośrodka.

PROWADZĄCY – ASIA

Baczność! Sztandar wprowadzić!
(werble – podkład)

II ODŚPIEWANIE HYMNU NARODOWEGO

PROWADZĄCY – ASIA

(hymn Polski – podkład z płyty CD)

• Do hymnu! 

• Po hymnie!

A teraz możemy usiąść.

 BASIA

Spotykamy się dziś, aby chociaż raz w roku podziękować naszym nauczycielom za ich serce i trud włożony w nasze wychowanie i nauczanie.  

Dziękujemy Wam za to, że uczycie nas żyć tak, byśmy potrafili dać siebie innym.

PROWADZĄCY – BEATKA

Proszę Panią Dyrektor Beatę Brzostek o zabranie głosu.

POWITANIE GOŚCI PRZEZ P. DYREKTOR

WRĘCZENIE NAGRÓD DYREKTORA

III ODŚPIEWANIE HYMNU SOSW IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

PROWADZĄCY - ASIA

Proszę wszystkich o powstanie. Odśpiewajmy teraz hymn naszej szkoły.

(akompaniament - Madzia)

• Do hymnu! 

• Po hymnie!

PROWADZĄCY – ASIA

Sztandar wyprowadzić! 
(werble – podkład)

Usiądźmy. 

 IV PREZENTACJA SŁOWNO - MUZYCZNA

PROWADZĄCY – ASIA

A teraz zapraszamy wszystkich na krótką prezentację słowno – muzyczną.

PROWADZĄCY – BEATA

Muzyką można, jak pędzla muśnięciem,
Tworzyć portrety, malować pejzaże:
Pogodne niebo i chmury deszczowe, 
Zielone lasy i złociste plaże.



 BASIA

Muzyką można malować marzenia
I świat zwyczajny, co czeka za drzwiami,
Muzyką można powiedzieć tak wiele
O innych ludziach i o sobie samym.

PROWADZĄCY – ASIA

Podczas dzisiejszego spotkania chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, jak ważna w życiu każdego człowieka, jest muzyka. Muzyka 

to taniec, melodia, utwory instrumentalne, rytm, melodia, radość słuchania i jej tworzenia. Dlatego dzisiejsze święto będzie przebiegało

w klimacie muzycznych życzeń.

Każdy z nas słucha innego rodzaju muzyki, ale jakiejkolwiek muzyki byśmy nie wybrali,  jest ona zawsze blisko nas. Towarzyszy 

nam przez całe życie.  Dlatego  na samym początku  naszego  spotkania zapraszamy do wysłuchania  piosenki,  której słowa mówią  same

za siebie:

(Madzia gra melodię na pianinie)

„Bo można kochać babcię i dziadka,

papugę w kropki i jej krzyki.

A w sercu na dnie mieć prócz tego, 

Zwyczajną miłość do muzyki”.

PIOSENKA „Rytm i melodia”

1. Opowiadania o miłości, 
         są zwykle wszystkie takie same
         Jeżeli cię to bardzo złości, 
         nie słuchaj, bo ja nie przestanę.
               Bo można kochać  mamę i tatę,

   lub góry, morze, nieba błękit
   a w sercu na dnie mieć prócz tego
   zwyczajną miłość do piosenki. 

     Ref. Rytm i melodia, rytm i melodia,
             on taki mocny, ona łagodna.
             Nie przechodź obok nich  bez podania ręki,
             cóż warte życie jest bez piosenki.

2. Można zajadać się ciastkami,
wydawać forsę, ot ! na ciuchy,
Lecz bez muzyki to kochani, 
świat  byłby smutny oraz głuchy.
    Bo można kochać mamę i tatę,
    Lub góry, morze, nieba błękit
    A w sercu na dnie mieć prócz tego
    zwyczajną miłość do piosenki.

      Ref. Rytm i melodia, rytm i melodia,
             on taki mocny, ona łagodna.
             Nie przechodź obok nich  bez podania ręki,
             cóż warte życie jest bez piosenki.

PROWADZĄCY – ASIA

W życiu to takie proste, 
Przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował.
Ale w poezji trudniej, poezja to trudne słowa.
Uścisk dłoni to jedna chwila, gest parę sekund,
Ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla nad nurtem naszego wieku, 
Ja w tym wierszu wypowiem całego siebie
Dla Was i o Was – nauczyciele



WIERSZ – ANITA  

Podziękowanie

Autor: Ryszard Przymus

Dziękujemy jak każdego roku!
Z każdym rokiem bardziej i goręcej,
bo to dzięki Wam nauczyciele,
wiemy, rozumiemy z każdą lekcją więcej.

Już umiemy schylić się nad wierszem,
w barwach mapy przez świat powędrować.
Na termometr patrzeć przez szkło wiedzy
i rozumieć tajemnice słowa.

Dziękujemy, jak każdego roku...
Wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele-
za to światło, co mroki rozjaśnia.
Dziękujemy Wam, Nauczyciele.

PATRYCJA

W  jednym  z  ważniejszych  dni  w  całym  roku  szkolnym,  Dniu  Nauczyciela,  chcielibyśmy  złożyć  najserdeczniejsze  życzenia  wszystkim 

nauczycielom. Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości oraz wielu sukcesów zawodowych. Pozostając w muzycznym klimacie posłuchajmy 

piosenki w rytmie cza – cza.

PIOSENKA „CZA – CZA DLA PANI I PANA”

1. Koleżanko, kolego,
Śpiewaj dzisiaj dla Niego, 
Nauczyciel się trudzi 
Byśmy „wyszli na ludzi"  

    Ref.: Tęcza, tęcza  cza- cza- cza 
    Dla Pani piosenka ta, 
    Niech połączy wszystkich nas 
    Kolorowy, lepszy czas. 
    Tęcza, tęcza  cza- cza- cza 
    Dla Pani piosenka ta, 
    Niech połączy wszystkich nas 
    Kolorowy, lepszy czas. 

2. Śpiewaj z nami o tęczy,
Gdy Cię praca przemęczy,  
Po kłopotach, po burzy,
Tęcza minę rozchmurzy 

  Ref.: Tęcza, tęcza  cza- cza- cza 
    Dla Pani piosenka ta, 
    Niech połączy wszystkich nas 
    Kolorowy, lepszy czas. 
    Tęcza, tęcza  cza- cza- cza 
    Dla Pani piosenka ta, 
    Niech połączy wszystkich nas 
    Kolorowy, lepszy czas. 

PROWADZĄCY – BEATA

Za chwilę usłyszycie krótki utwór instrumentalny zagrany przez Marcina Mordala. Marcinowi funkcję szkolnego instrumentalisty przekazał  

Grzegorz Średzki – nasz absolwent, który uświetniał wiele imprez szkolnych dzieląc się z innymi owocami swojego talentu. Marcin także 

rozpoczyna swoją przygodę z muzyką.

UTWÓR INSTRUMENTALNY – „Pięknie żyć” – MARCIN



PROWADZĄCY – ASIA

Muzyką można opisać lot trzmiela,
Radość poranka i smutek rozstania,
Muzyką można wyrazić najlepiej
Te nadzwyczajne i zwykłe doznania.

Muzyką można otworzyć jak kluczem,
Drzwi do krainy uśmiechu i baśni,
Muzyką można najpiękniej, najlepiej
Łagodzić spory, konflikty i waśnie.

PROWADZĄCY – BEATA 

Dzisiaj swoje święto mają także wszyscy pracownicy niepedagogiczni naszego Ośrodka. Im również składamy najserdeczniejsze życzenia,

wyrażając je  piosenką tym razem w rytmie samby.

PIOSENKA „SAMBA”

1. Samba wiruje nad nami, samba porywa jak wiatr,
Chodźmy z kwiatami do pani, może zaprosić się da.
Tańczą już wszyscy uczniowie, szkolny porządek to sen,
Panią witamy przebojem, bo dla niej jest taniec ten.

Ref. Samba dla pani, dla pana
        samba, bo w sambie jest jazz.
        Samba jak chwila nieznana,
        samba, a w sambie bez.

2. Tańczę na palcach ten taniec, ze mną kołysze się świat, 
To całkiem łatwe zadanie, kołysz biodrami i tańcz.
Tańczą już wszyscy uczniowie, szkolny porządek to sen,
Panią witamy przebojem, bo dla niej jest taniec ten.

Do życzeń i podziękowań dołączamy mały upominek, składając go na Wasze ręce.

(Podkład muzyczny - Patrycja, Mirella, Basia – wręczają upominki)

V PASOWANIE 

UROCZYSTE PASOWANIE NOWYCH UCZNIÓW

PROWADZĄCY – BEATA

Jak  to  bywa  w  naszej  szkole,  tego  dnia  również  swoje  święto  mają  Ci  uczniowie,  którzy  poszerzyli  nasze  szkolne  grono.

W tej drugiej części naszej uroczystości zostaną oni pasowani na uczniów naszej szkoły.

Zapraszamy teraz na środek sali wszystkich nowych uczniów naszej szkoły, a p. Dyrektor prosimy o przystąpienie do uroczystego pasowania.

 

(Uczniowie ustawiają się na środku sali wraz ze swoimi wychowawcami, przygotowując się do pasowania. Pani Dyrektor pasuje każdego ucznia, wręczając mu jednocześnie  

upominek oraz akt pasowania. W tle słychać podkład muzyczny).

PATRYCJA

Piosenką,  którą za chwilę usłyszycie chcieliśmy powitać wszystkich nowych uczniów.  Pamiętajcie,  że tańcem i  muzyką można pokonać  

wszelkie smutki i trudności.



PIOSENKA „ROCK AND ROLL”

1. Kolorowo wokół nas,
tańczyć chcemy cały czas.
Kiedy przyjdą smutne dni
Zatańcz z nami tak jak my.
        Nawet w szkole królują rock and rolle,

         U nas każdy wie- jak rocka tańczy się.

                Ref. Rock, rock, rock and roll (4x),
                        U nas każdy wie, jak rocka tańczy się.

2. Choćbyś myślał ze sto lat
nie wymyślisz nic i tak
Rock and roll najlepszy jest
załóż trampki – tańcz go też.
     Nawet w szkole królują rock and rolle
     U nas każdy wie jak rocka tańczy się.

VI ZAKOŃCZENIE

PROWADZĄCY – BEATA

Dziękujemy, jak każdego roku…

Wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele, 

za to światło, co mroki rozjaśnia. 

Dziękujemy Wam, Nauczyciele!

Dziękujemy jak każdego roku! 

Z każdym rokiem bardziej i goręcej, bo dzięki Wam, Nauczyciele, 

wiemy, rozumiemy z każdą lekcją więcej.

(Madzia gra na pianinie melodię zwrotki, a w tym czasie Beata czyta. Refren śpiewamy razem).

     Ref. Rytm i melodia, rytm i melodia,
             on taki mocny, ona łagodna.
             Nie przechodź obok nich  bez podania ręki,
             cóż warte życie jest bez piosenki.

PROWADZĄCY – ASIA

Nasza uroczystość dobiegła już końca. Tym ostatnim utworem chcieliśmy podziękować wszystkim za przybycie i jednocześnie zaprosić do nas  

w następnym roku szkolnym. 

(Madzia gra na pianinie melodię zwrotki, a w tym czasie Asia czyta. Refren śpiewamy razem).

     Ref. Rytm i melodia, rytm i melodia,
             on taki mocny, ona łagodna.
             Nie przechodź obok nich  bez podania ręki,
             cóż warte życie jest bez piosenki.


