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MIEJSCE

sala gimnastyczna

UCZESTNICY

dyrekcja, zaproszenia goście, nauczyciele, uczniowie

SCENARIUSZ
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OPRAWA MUZYCZNA

Magdalena Witkowska, Małgorzata Januszewska, Joanna Dołęga

PRZYGOTOWANIE ARTYSTYCZNE

Magdalena Witkowska

DEKORACJA

Ewa Klaus, Iwona Złotek, Teresa Suchara

PROWADZĄCY

Patrycja Witek i Grzegorz Średzki

CZAS TRWANIA

25 min.

NAGŁOŚNIENIE

Mariusz Milewski

POWITANIE GOŚCI

PATRYCJA
Serdecznie witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejsze Zakończenie Roku Szkolnego: rodziców,
nauczycieli i Was moi koledzy i koleżanki.
Proszę p. Dyrektor Beatę Brzostek o zabranie głosu.
WYSTAPIENIE PANI DYREKTOR
PODZIĘKOWANIA OD DZIECI ZA CAŁOROCZNĄ WSPÓŁPRACĘ

PATRYCJA
Pani Dyrektor w wielkiej podzięce
Dajemy bukiet i nasze serce
Niech się nie martwi i nie kłopocze,
Pora wakacji i czas odpocząć
GRZEGORZ
Nauczycielom za zrozumienie
I ciepły uśmiech na twarzy,
Niech wam się spełni
Wiele najskrytszych marzeń.
PATRYCJA
Rodzicom za ich czułość i serce
Tych kilka nut damy w podzięce.
ASIA
Wakacje to czas swobody i oczekiwania na
do wysłuchania melodii z filmu „W pustyni i w puszczy”.
(utwór instrumentalny „W pustyni i w puszczy”)

PATRYCJA
A gdy skończą się wakacje
jak nam będzie miło,
że do ciebie miła szkoło znów się powróciło.
Jak bezpiecznie spędzić czas posłuchajcie teraz nas.
GRZEGORZ
Głowa nie jest od parady
I służyć Ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
Kiedy słońce pali.

gorące

słońce,

dlatego

zapraszamy

PATRYCJA
W jeziorze miły kolego,
kąp się pod okiem dorosłego.
Najlepiej w miejscu dozwolonym
Przez ratownika strzeżonym!
GRZEGORZ
Nie wolno ogniska palić, bo las może się zapalić.
Nie niszcz drzew, nie łam krzaków,
Nie płosz saren, nie męcz ptaków!
PATRYCJA
Jagody nieznane,
Gdy zobaczysz w borze,
Nie zrywaj! Nie zjadaj!
Bo zatruć się możesz!
GOSIA
Dobrze się złożyło, że w ostatniej wakacyjnej radzie Patrycja wspomniała o jagodach, ponieważ nasz
zespół AKORD przygotował piosenkę właśnie o tych owocach. Posłuchajcie…

piosenka „rajdowy kisiel”

PATRYCJA
Tą
piosenką
zapraszamy
Was
wszystkich
długich spacerów i rajdów w gronie przyjaciół.

do

aktywnego

spędzania

czasu,

GRZEGORZ
Poznaliśmy już wakacyjne rady i wiemy jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach. Teraz jeszcze
Anitka przypomni nam o jakich ważnych słowach musimy pamiętać zawsze, także na wakacjach.
wiersz „proszę, dziękuję, przepraszam” – Anita

PATRYCJA
Dziękujemy Anitce za piękny wiersz i przypomnienie nam tak ważnej sprawy jaką jest pamiętanie o tych
czarodziejskich słowach. Teraz zapraszamy przedstawiciela Rady Rodziców o zabranie głosu.
WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA RADY RODZICÓW

GRZEGORZ
Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,
Jutro wakacje, lekcje skończone.
A teraz wszystkich czeka nagroda:
Wakacje, słońce, piękna pogoda.
PATRYCJA
Dziękujemy
wszystkim
słowno – muzycznego.

za

wysłuchanie

naszego

krótkiego

programu

ASIA
Nim jeszcze wyjdziemy z tej szkoły, by udać się na zasłużony odpoczynek poprosimy
Panią Dyrektor i wychowawców klas o wręczenie dzieciom dyplomów i nagród.
rozdanie dyplomów i nagród, zakończenie (w tle muzyka)

