SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
13.10.2015r.

N auka jest jak niezm ierne m orze...
im w ięcej jej pijesz,
Tym bardziej jesteś spragniony.
(S. Żerom ski)

Opracowanie:
Monika Rajewicz
Magdalena Sikorska

MODRZE 2015
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Cel główny:
•

Ukazanie roli i znaczenia pracy nauczyciela

•

Włączenie uczniów klasy pierwszej do społeczności uczniów Szkoły Podstawowej w Modrzu.

Cele szczegółowe:
•

Rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego przekazu treści poetyckich i piosenek

•

Integracja uczniów w działalności artystycznej;

•

Umożliwienie dzieciom odczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania

•

Budzenie szacunku i wdzięczności dla nauczycieli

•

Kształtowanie przekonania o dużej roli nauczyciela w życiu każdego dziecka

•

Zapoznanie z obowiązkami ucznia

•

Motywacja do pilnej nauki

•

Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej poprzez uczestnictwo w przedstawieniu

•

Integracja uczniów klasy pierwszej z uczniami starszymi

•

Integracja środowiska: szkolnego i domowego ucznia

Metoda:
- montaż słowno-muzyczny
- recytacja;
- śpiew i taniec;

Termin uroczystości: 13.10.2015r., godz. 13.00
Miejsce: sala gimnastyczna

Odpowiedzialni:
Marlena Kaczor: program artystyczny, przygotowanie prezentów dla pierwszoklasistów
Wioleta Michalak: program artystyczny, tańce kl. IV-VI
Monika Rajewicz (kółko muzyczne kl. I-III) - program artystyczny, przygotowanie prezentów dla
pierwszoklasistów, dekoracje
Katarzyna Wasiewicz: program artystyczny, przygotowanie prezentów dla pierwszoklasistów
Magdalena Sikorska - program artystyczny, uroczystość pasowania na ucznia, dekoracje
Krzysztof Krylle - sprzęt, nagłośnienie
Sławomir Figlarz - przygotowanie sali
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SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
I PASOWANIA NA UCZNIA KLASY I

Konferansjer I
W imieniu uczniów Szkoły Podstawowej w Modrzu mam zaszczyt powitać wszystkich, którzy przybyli na
dzisiejszą akademię, aby wraz z nami świętować Dzień Edukacji Narodowej.

Konferansjer II
Na naszej uroczystości serdecznie witamy:
- panią dyrektor Annę Łykowską,
- pana Włodzimierza Pinczaka, burmistrza miasta i gminy Stęszew
- panią Irenę Wojtkowiak – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
- pana Mariana Trojanowskiego, sołtysa Modrza
- księdza proboszcza Romualda Turbańskiego,
- panią Angelikę Wojciechowską, przewodniczącą Rady Rodziców
- wszystkich nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu
- nauczycieli emerytów i gości zaproszonych
- szanownych rodziców
- uczniów.

Konferansjer I
Nasz apel rozpocznijmy od zaśpiewania hymnu. Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność!
Wspólne odśpiewanie hymnu
Spocznij!
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Jest to nasze
wspólne święto. Dzień, w którym, w sposób szczególny, my, uczniowie, okazujemy wdzięczność naszym
pedagogom i pracownikom szkoły.

Konferansjer II
Nauka jest jak niezmierne morze...
im więcej jej pijesz,
Tym bardziej jesteś spragniony.
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Powiedział niegdyś Stefan Żeromski, nasz wielki pisarz i działacz społeczny, który urodził się akurat 14
października.
Konferansjer I
Zostając w temacie morskich opowieści, zapraszamy do obejrzenia tańca, w wykonaniu uczniów z kółka
artystycznego klas II-III do popularnej ścieżki dźwiękowej z filmu „Piraci z Karaibów”.

Konferansjer II
Również uczniowie z klas IV-VI mają muzyczną niespodziankę dla nauczycieli i pracowników szkoły z
okazji ich święta. Zapraszamy do wysłuchania „Szkolnej cha-chy”.

Konferansjer I
Stało się już tradycją naszej szkoły, że akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest jednocześnie
uroczystością pasowania na ucznia naszych kolegów z klasy I i to im teraz oddajemy głos.

KAPITAN: Ahoj piracie!

PIRAT: Ahoj, kapitanie!

KAPITAN: Wyruszamy w rejs okrętem, mój drogi kompanie.
Przez wielkie oceany i przez mórz tysiące.
Przez wzburzone bałwany, tafle wody lśniące.
Wyruszamy w rejs!
(wsiadają na statek i wypływają na ocean)

PIRAT: Kapitanie! Widzę ląd! Normalnie ląd widzę stąd!
(dobijają do brzegu, wysiadają na wyspie)
KAPITAN: O ilu śmiałków?! Bardzo dobrze się składa, że widzimy tak wiele młodych twarzy!
Kompletujemy załogę na statek o nazwie SP Modrze! Czy są jacyś chętni?

PIRAT: Ale to nie będzie takie proste! Aby wstąpić w szeregi naszej załogi, musicie wykazać się wiedzą,
umiejętnościami i odwagą. Czeka Was kilka zadań do wykonania.

KAPITAN:
Zanim to nastąpi musimy Was poznać. Odpowiadajcie na moje pytania:
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KAPITAN:
Kto ty jesteś?

Pierwszoklasiści: Polak mały

KAPITAN:
Jaki znak twój?

Pierwszoklasiści: Orzeł Biały

KAPITAN:
Gdzie ty mieszkasz?

Pierwszoklasiści: Między swemi

KAPITAN:
W jakim kraju?

Pierwszoklasiści: W polskiej ziemi

KAPITAN:
Czem ta ziemia?

Pierwszoklasiści: Mą Ojczyzną

KAPITAN:
Czem zdobyta?

Pierwszoklasiści: Krwią i blizną

KAPITAN:
Czy ją kochasz?

Pierwszoklasiści: Kocham szczerze

KAPITAN:
A w co wierzysz?

Pierwszoklasiści: W Polskę wierzę!

KAPITAN:
Coś Ty dla Niej?

Pierwszoklasiści: Wdzięczne dziecię

KAPITAN:
Coś jej winien?

Pierwszoklasiści: Oddać życie.

PIRAT:
Co to jest Polska?

UCZEŃ 1
Wszystko dookoła, dom i przedszkole, fabryczne domy, żelazna kolej.

UCZEŃ 2
Kwiaty przy oknie, klon koło bramy…

UCZEŃ 3
Słoneczny uśmiech kochanej mamy i las, co cieniem dzieci zaprasza, wszystko to Polska…
WSZYSCY UCZNIOWIE
Ojczyzna nasza!
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Piosenka „Pierwsza klasa”
KAPITAN:
Brawo! Nawet umiecie śpiewać. Ale to nie wystarczy…
Jakie są nasze barwy ojczyste?

UCZEŃ 4
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie. A na tej fladze biel jest i czerwień…

UCZEŃ 5
Czerwień to miłość, biel – serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste.

PIRAT: Każdy pirat doskonale wie, czego potrzebuje na statku, aby przetrwać długą podróż i szczęśliwie
dotrzeć do lądu. A czy Wy wiecie co powinniście spakować do Waszych plecaków?

UCZEŃ 6:
Książki, zeszyty czyste, ołówek, kredki i długopis.

KAPITAN:
I na tym kończy się opis?

UCZEŃ 7
Nie, jeszcze włożę linijkę, jeszcze ekierkę i cyrkiel, jeszcze drugie śniadanie, jeszcze jabłko rumiane, i
jeszcze…

PIRAT:
Co tam jeszcze?

UCZEŃ 8
Jeszcze coś bardzo ważnego: mnóstwo wesołych uśmiechów.

UCZEŃ 9
Zaniosę je do szkoły, żeby się co dzień dzielić
Uśmiechem z kolegami i z każdym z nauczycieli.

UCZEŃ 10
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I z panem woźnym w szkole,
I z tym kolegą małym…
Co pierwszy raz jest w szkole
I strasznie jest nieśmiały.

PIRAT:

Kapitanie, widzę, że dzieci potrafią wykonywać wszystkie czynności tak, jak przystało na

prawdziwych

uczniów.

Zatem

płyniemy

dalej.

KAPITAN: Dopłynęliśmy do Wyspy Tańca.
Piracie, czy wiesz, jaki taniec chciałbym zatańczyć?

PIRAT: ”Zapewne kapitańskie Tango, Kapitanie! Zobaczmy zatem czy nasi uczniowie to potrafią?

TANGO

KAPITAN: Oj, było pięknie, ale przed nami kolejna wyspa – Wyspa Wiedzy.

Jak zapewne wiecie, na morzu zdarzają się sztormy. Ogromne fale rzucają statkiem na wszystkie strony.
Równie niebezpiecznie bywa na lądzie. Drodzy uczniowie, czy wiecie, jak zachować się na jezdni?
PIRAT: Są trzy światła: czerwone, żółte i zielone. Młodzi marynarze muszą powiedzieć, kiedy będą mogli
przejść przez jezdnię.

UCZEŃ 11
To proste! Światło zielone można przechodzić na drugą stronę.

UCZEŃ 12
Pojazdów szereg grzecznie czeka.
Krzywda nie spotka tutaj człowieka.

KAPITAN:
Umiecie zachowywać się na jezdni, a czy wiecie jak zachowywać się w szkole?

UCZEŃ 13
Wiele dni jesteśmy w szkole
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I czas ten minął szybko nadzwyczaj.

UCZEŃ 14
Wiemy, już kiedy rozmawiać wolno,
a kiedy w klasie musi być cisza.

UCZEŃ 15
Od rana uśmiech gości na naszej twarzy.
Wtedy przyjaźnią każdy uczeń nas darzy.

UCZEŃ 16
Nie hałasuj na przerwie!
Każdy ci to powie.
Że hałas niszczy zdrowie!

UCZEŃ 17
Nigdy nie przezywaj innych kolegów!
Bo to czyni wiele złego.

UCZEŃ 18
Nigdy nie skarż uczniu mały.
Bo to nie przynosi chwały!

UCZEŃ 19
Obrażanie to brzydka wada.
Tak zachowywać się pierwszakom nie wypada!
PIRAT: Hura! Ostatnie zadanie wykonane Brawo! Jesteście bardzo dzielni. Myślę, że kapitan zaliczy wam i
to zadanie.
KAPITAN: Rozwiązaliście już wszystkie zadania. Nikt w trakcie rejsu nie wypadł za burtę, nikt nie
wylądował w paszczy rekina. Do portu, czyli Szkoły Podstawowej w Modrzu dopłynęliśmy cali i zdrowi.
Rejs pokazał, jacy jesteście dzielni, mądrzy i odważni.

Teraz czeka was najważniejszy moment naszego rejsu
- Uroczyste Pasowanie na Uczniów Szkoły Podstawowej w Modrzu.
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PIRAT: Zgodnie z tradycja, kandydaci zanim zostaną pasowani na uczniów, wypowiedzą uroczyste słowa
ślubowania.
KAPITAN: Baczność! Do ślubowania.

Czy przyrzekacie kochać swoja Ojczyznę?

Przyrzekamy!

Czy przyrzekacie dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły?

Przyrzekamy!

Czy przyrzekacie być dobrymi kolegami i koleżankami?

Przyrzekamy!

Czy przyrzekacie być przyjaciółmi roślin i zwierząt?

Przyrzekamy!

Czy przyrzekacie

swoją

nauką

i

zachowaniem

sprawiać

radość

rodzicom

i

nauczycielom?

Przyrzekamy!
Po ślubowaniu.

PIRAT: Poprosimy teraz o ocenę Waszych zmagań naszego głównego kapitana – Panią Dyrektor Annę
Łykowską. Czy zgadza się Pani, że możemy przyjąć wszystkich do naszej załogi?

PRZEMÓWIENIE PANI DYREKTOR DO PIERWSZOKLASISTÓW

PASOWANIE NA UCZNIA

WRĘCZENIE LEGITYMACJI PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

WRĘCZENIE UPOMINKÓW OD UCZNIÓW KLAS II i III (zapowiedziane przez p. dyrektor)

Konferansjer I
Dziękujemy uczniom klasy I za piękny występ. Życzymy wytrwałości w dążeniu do wiedzy. Mamy
nadzieję, że swoją postawą będziecie godnie reprezentować naszą szkołę.

Konferansjer II
PIERWSZAKI - witamy na pokładzie! Wyruszamy razem w rejs, aby poznać nieznane obszary wiedzy,
spotkać nowych przyjaciół i przeżyć wiele klasowych przygód, które na pewno pozostaną Wam w
pamięci..., aby po latach, z łezką w oku, wspominać te chwile..., chwile spędzone w naszej szkole.
Powodzenia!
A teraz już specjalnie dla Was, Wasi koledzy i koleżanki z klas I-III w układzie tanecznym do piosenki
Danza Kuduro
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Przedstawiciel SU
Szanowni Nauczyciele, Szanowni Pracownicy Obsługi i Administracji naszej szkoły! Myślę, że dzisiaj - na
tym apelu - jest właściwy moment, by w imieniu Samorządu Uczniowskiego wszystkim Wam przekazać jak
najserdeczniejsze życzenia i podziękować za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane nam na
co dzień.
Wam, Drodzy Nauczyciele, dziękujemy za poświęcenie i trud wkładany w naszą edukację i wychowanie, za
wiarę w nas nieustannie potrzebujących Waszych rad i wskazówek, jak:

Uczeń 1
"Być wiernym, temu w co się wierzy.
Uczeń 2
Być dumnym, z tego co się wie.
Uczeń 1
Być pewnym, że wokół jest szczęście,
że jeszcze nie jest tak źle.
Uczeń 2
Być czułym w miłości, dalekim od złości.
Uczeń 1
Być prawym i szczodrym:
Razem U 1 i 2
Człowiekiem po prostu być dobrym"

Konferansjer I
Kochani Nauczyciele, Szanowni Pracownicy Obsługi i Administracji przyjmijcie
od nas życzenia i kwiaty.
Pamiętamy również o tych pedagogach, wychowawcach i pracownikach szkoły, którzy od nas odeszli po
wieczną nagrodę. W dowód naszej pamięci zapalimy znicze na ich grobach.
Uczniowie wręczają kwiaty nauczycielom i pracownikom szkoły

Konferansjer II
Teraz już oddajemy głos pani dyrektor i gościom zaproszonym.

Przemówienie Pani Dyrektor (życzenia, upominek dla uczniów).
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Konferansjer I
A już na sam koniec muzyczna niespodzianka - taniec belgijski w wykonaniu uczniów z klas IV-VI.

Modrze, 02.10.2015

/-/ Magdalena Sikorska
/-/ Monika Rajewicz

Zatwierdzam do realizacji: /-/ Anna Łykowska
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