SCENARIUSZ
Apel z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego
w SOSW w Tanowie
1 września 2009 roku
I Powitanie uczniów i gości.
1 września jest dniem szczególnym. Tego dnia kończą się
wakacje

i

zaczyna

Rok

Szkolny.

Wracamy

do

szkoły

po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach,
ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej nauki. Już od
jutra rozpoczną się zajęcia w klasach, spotkacie się z koleżankami
i kolegami.
Dzisiaj,1 września we wszystkich szkołach w Polsce odbywają się podobne apele z okazji
rozpoczęcia Roku Szkolnego. Z tej okazji uczniowie śpiewają Hymn Polski. My również
zaśpiewamy go wspólnie.
My dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć rok szkolny, a 70 lat temu, w 1939r.,
dzieci polskie nie usiadły w szkolnych ławkach. Zamiast dzwonka, usłyszały huk armat,
świst pocisków, wybuchy bomb. Rozpoczęła się najokrutniejsza z wojen, trwająca aż do 1945
roku. Zapamiętajmy te smutne wydarzenia z historii naszego kraju i wołajmy głośno o pokój na
świecie.
II Odśpiewanie hymnu narodowego.
/hymn polski CD/
III Wystąpienie Pani Dyrektor.
Trzeba będzie pożegnać wakacje i pomyśleć o obowiązkach szkolnych, ale przecież tylko na rok.
Żegnajcie, lasy zielone,
Żegnajcie rzeki błękitne.
Już wrzesień idzie przez łąki
I wrzosem liliowo kwitnie.

Żegnajcie, letnie przygody,
Czas już powracać do domu.
Złocą, czerwienią się liście
dębów, jesionów i klonów.
Witaj nam, szkoło radosna,
grająca dzwonkiem co rano!
Dzień dobry, szkoło wesoła.
Lesie i łąko, dobranoc.
W naszej szkole pojawili się nowi uczniowie.
Serdecznie ich witamy i cieszymy się,
że wstąpili w progi naszej szkoły, aby się uczyć.
IV Piosenka „ Plecak na plecach ” /CD/
Witaj! Dzień dobry! To – my...
Poznajesz nas, nasza szkoło?
Wracamy do ciebie z wakacji
ze słońca piłką wesołą.
A za chwilę nad książką
pochylimy znów głowy...
Bo już słońce przez okno
świeci blaskiem wrześniowym.
Prowadząca
Życzę

wszystkim

sukcesów

w

rozpoczynającym

się

roku

szkolnym.

Nauczycielom

i wychowawcom wyrozumiałości i cierpliwości, a Wam dzieci zapału w zdobywani nowych
umiejętności oraz wielu miłych chwil w naszej szkole. Teraz przyszedł czas na przywitanie
kolegów i nauczycieli w klasach. Zanim jednak zaczniemy rok szkolny, pożegnajmy wakacje
i lato na wesoło.
V Piosenka „Słoneczko”
Opracowała: Małgorzata Tyszkiewicz

