
Opracowała i przeprowadziła
Krystyna Lubas

Szkoła Podstawowa w Baryczy

Scenariusz apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
„Nasze życzenia”

Cel ogólny:
Wyrażenie wdzięczności i podziękowanie nauczycielom za trud pracy z dziećmi.
Miejsce: hol korytarza.
Dekoracja: duża plansza, na której jest otwarta książka, a nad nią czerwone serduszka i litery

alfabetu a obok przesłanie do nauczycieli.

Wykonawcy: dzieci klas V i VI.

Przewodnicząca SU:
Spotykamy się dziś, aby chociaż raz w roku podziękować naszym nauczycielom za ich trud,
serce oraz wkład w nasze wychowanie i nauczanie. Dziękujemy również obsłudze szkolnej.
A teraz zapraszamy wszystkich na koncertżyczeń w wykonaniu uczniów kl. V i VI.

Uczeń 1:
Cóż my dziś możemy
złożyć wam w ofierze.
Czy tylko te serca
na białym papierze?

Uczniowie razem:
Nie!
Uczeń 2
Również młode serca
Co nam w piersi biją
A nauczyciele
Niech nam 100 latżyją!
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Drodzy
Pedagodzy!

„...Dziś uśmiechów moc,
szczęście niech da los
w zwariowanej pracy....”

Wszystkiego, co najlepsze
życzą uczniowie



Przecież nasze losy
Składamy w ich ręce,
Więc naszeżyczenia
To 100 lat i więcej !

Prowadzący 1:

Pierwszy wierszyk dedykujemy Paniom, które uczą w naszej szkole najmłodsze dzieci.
Prosimy o uwagę Panie wychowawczynie klas zerowych, pierwszych, drugich i trzecich.

Uczeń 3:
To ona czujna, cierpliwa
Z troską serdeczną i szczerą,
Czuwa nad piórem i ręką,
Nad naszą pierwszą literą.

To Ona wita cię w progu,
Jak własne wita się dzieci.
To ona uczy cię patrzeć,
Słyszeć, i myśleć, i świecić.

To Ona ma serce matki,
Które się cieszy i trudzi.

Piosenka „W dniu Nauczyciela”

W Dniu Nauczyciela,
w dniu Waszegoświęta
staje tu przed wami,
dziatwa uśmiechnięta,
aby wam przekazać
najlepszeżyczenia
i wyrazić słowem
dzisiaj swe pragnienia.

Wiemy, jak Wam ciężko
bywa nieraz z nami.
Trudna w szkole praca,
pojmujemy sami,
lecz choć ciężka droga
wzniosłe nasze cele.
Serce co nas kocha
niech przebaczy wiele.
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Prowadzący 2:

Język polski, to przedmiot humanistyczny, któremu podczasżmudnej nauki poświęcamy
najwięcej uwagi. Dzięki Paniom Polonistkom uczymy się poprawnie i pięknie wypowiadać.
Dla tych Pań powstał następny wiersz.

Uczeń 4:
Tyle jest zagadek na szerokiej ziemi,
że ciągle pytamy „dlaczego” i „po co”?,
lecz jeżeli czegoś dowiedzieć się chcemy,
nauczyciel zawsze służy nam z pomocą.

Nauczyciel umie na zwyczajnej mapie,
co jest niby obraz tęczy malowany,
pokazać nie tylko kolorowy papier,
ale ląd prawdziwy, szumne oceany...

W książkach są litery – znaki tajemnicze,
a co znaczą, nigdy by się nie odgadło.
Ale nasza Pani i Pan nauczyciel
nauczyli jak się czyta abecadło.

Piosenka „ Uczniowie, uczniowie”

Uczniowie, uczniowie malowane dzieci,
To podmiot z przydawką {2x} na wojenkę leci.
Hej, hej, hej uczniowie z szabelką i z piką,
Łatwiej walczyć z wrogiem{2x} niźli z gramatyką.

Uczniowie, uczniowie, nie wasze zmartwienie,
Że się z orzeczeniem {2x} kocha dopełnienie.
Hej, hej, hej uczniowie z szabelką i z piką
Łatwiej walczyć z wrogiem{2x} niźli z gramatyką.

Uczniowie, uczniowie na konikach rączych,
Nie wasze zmartwienie {2x}tryb przypuszczający.
Hej, hej, hej uczniowie z szabelką i z piką
Łatwiej walczyć z wrogiem{2x} niźli z gramatyką.

Prowadzący 1:
Nie byłoby przedmiotówścisłych bez matematyki o której mówi się, że jest królową nauk.
O tym, jak silne wrażenie wywiera na uczniach, przekona nas następna recytacja.

Uczeń 5
Widzę gdy wieczorem
zapala się okno.
Drzewa po przelotnym
deszczu mokną.
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I widzę przy lampie
ktoś siedzi skupiony.
Pokój o jedenastej
ciszy pogrążony.

Na stole zeszyty
piętrzą się pod górę.
I słyszę jak po nich
skrzypie pilnie pióro.

To nauczycielka
poprawia zadania,
ścienny zegar z wolna
godziny wydzwania.

Piosenka „ PI kwadrat”

Gdybym miał PI kwadrat, to bym radę dał
Znaleźć powierzchnię takiego koła,
Które rysuję sam {2x}

Ref.
Bo wszystko przez to PI kwadrat
Gdybym ja je znał
Za to słodziutkie, cudne PI kwadrat
Serce, duszę bym dał {2x}

Pani mówi głupi, za coś ty się brał?
Skąd są te wzory, jakieś potwory,
Coś mi nabazgrał? {2x}

Ref.
Bo wszystko przez to PI kwadrat
Gdybym ja je znał
Za to słodziutkie, cudne PI kwadrat
Serce, duszę bym dał.

Prowadzący 2:
Czas nażyczenia uczącym przyrody.

Uczeń 6
Za to,że wiemy dokąd, Wisła płynie
I gdzie się mieści Tatr najwyższy grzbiet,
I jakie nosił król Sobieski imię,
Że „rzekę” trzeba napisać przez „er zet”
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Za to,że wiemy co Kopernik zdziałał
I ile to jest siedem razy trzy...
Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie
„Niedźwiedzica mała”....

Że rok ma trzysta sześćdziesiąt pięć dni..
Że tak dokładnie pamiętamy przecież
O tym,że woda przy stu stopniach wrze,
Że polskie statki płyną z portu Szczecin,
Że na wieży mariackiej strażnik w trąbę dmie....
Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicą,
(Przed nami sporo jeszcze szkolnych lat)

Piosenka „Ja mam tylko jedenświat”

Kiedy w piątek słońceświeci, serce mi do góry wzlata
Że w sobotę wezmę plecak w podróż do mojegoświata.

Bo ja mam tylko jedenświat:
Słońce, góry, pole, wiatr
I nic mnie więcej nie obchodzi
Bom turystą się urodził.

Dla mnie w klasie jest za ciasno wśród stolików, ławek, wiedzy
Ja w zieloną jadę ciszę, w lasy pełne słodkich miedzy.

Bo ja mam tylko jedenświat:
Słońce, góry, pole, wiatr
I nic mnie więcej nie obchodzi
Bom turystą się urodził.

Prowadzący 1:
Z okazji Dnia Nauczyciela pragniemy również podziękować paniom z biblioteki
Zażyczliwość i pomoc w wyborze najciekawszych książek.

Uczeń 7
Jest miejsce, w którym zanurzasz się w świecie marzeń.
Tam jesteś świadkiem najróżniejszych zdarzeń
Ta bajeczna kraina zwie się czytelnią
Przyjdź do niej a wszystkie pragnienia ci się spełnią.

Tam miła pani czasopismo ci poda
I kilka ważnych słów od siebie doda,
I już wiesz wszystko o ciekawych krajach,
O życiu muchy, koniach i Majach.
Gdy dręczą cię pytania i problemy duże.
Poszukaj odpowiedzi w codziennej lekturze.
Jeśli chcesz poznać biografię znanej pisarki
Koniecznie zwróć się do Pani bibliotekarki.
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To właśnie sympatyczne Panie
Są do swej pracy bardzo przywiązane.
To dzięki nim jesteś jak gołąb skrzydlaty,
Który poznaje wciąż nowe, nieznaneświaty.

Piosenka „ Przeczytaj to sam”

Nażycie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew:
Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę.
Ktoś inny zmieniaświat za ciebie, nadstawia głowę podnosi krzyk,
A ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic.

Przeczytaj to sam, przeczytaj to sam,
Nie zamieniaj książki w internet
Póki jeszcze rozum masz.

Prowadzący 2:
A teraz czas na reklamę – oto dwie postępowe lekcje: lekcja biologii i matematyki
w wykonaniu naszych uzdolnionych aktorów.

Lekcja biologii:

Pani – dzień dobry
Jaś - wcale nie dobry
Pani – a może jednak będzie dobry Jasiu, jeśli rozpoznasz nasze pospolite ptaki po nogach.

Jasiu oto nogi tych ptaków, ilustracja pierwsza – jak myślisz................
Jaś – to jest na pewno kura
Pani – Jasiu to nasza jaskółka, a może tego ptaka rozpoznasz( domowy)- (ilustracja 2)
Jaś - jak domowy to kot
Pani – znów błąd, to kaczka, ale tego ptaka na pewno znasz ma dwa palce do przodu i dwa do
tyłu

( ilustracja 3)
Jaś - tak wiem to struś
Pani – Jasiu błąd to lekarz drzew- dzięcioł

Jeszcze jedna szansa – co to za ptak(ilustracja 4)
Jaś – teraz to już nie jestem pewien ale strzelam – wróbelek.
Pani – Wystarczy, dość – dostajesz jedynkę

Jasiu przypomnij mi swoje nazwisko
Jaś – Jak Pani taka mądra (kładzie nogi na stół) –to proszę mnie rozpoznać po nogach.

A teraz lekcja matematyki

Pani – Kaziu, ile to jest dwa minus dwa?
Kaziu – Jeden
Pani – Źle. Jeśli masz dwa ciastka, jedno w jednej kieszeni, a drugie w drugiej kieszeni i
zjesz obydwa to co ci zostanie?
Kaziu – ( po długim namyśle) –Okruszki, panie profesorze (wytrzepuje z kieszeni)
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Prowadzący 2:
Czas nażyczenia dla pozostałych Pań. Pani, która uczy informatykiżyczymy jak najmniej
wirusów i wielu nowych programów komputerowych. Pani katechetce i Księdzu-
błogosławieństwa Bożego oraz spokojnego roku szkolnego.

Uczeń 8
Więc nauczycielki
pracę chwalę wierszem.
Pisząc go w takt rytmu,
rozśpiewanychświerszczy.

I pochwalam szkolne
zeszyty i pióro,
wieczór za oknami
z księżycową chmurą.

Pochwalam plan pracy
wśród niezmiennych godzin.
Światło nad książkami,
w którym czyn się rodzi

Piosenka „Kolejny rok”

Kolejny pracy rok już za nami wakacji skończył się czas. Dziś pora zacząć solidną pracę
uczyć się ma każdy z nas.

Ref.
Ach jak miło jest w szkole. O czym ty dobrze wiesz. I uczęszczać wciąż do niej i

przebywać
wciąż w niej.

Dzisiejsześwięto nauczycieli zobowiązuj wszystkich nas, do nowej pracy, dobrej nauki i do
wszystkiego już też.

Ref..................

I nasza pani z nami się śmieje. Ona do pracy chęć ma. W ten dzień radości bądźmy weseli,
Wybaczmy sobie przykrości.

Ref............................

Prowadzący 1:
Kolejneżyczenia są dla wszystkich pracowników obsługi.
Uczeń 9:
W Dniu Nauczyciela
w dniu waszegoświęta
staje przed wami
dziatwa uśmiechnięta,
aby wam przekazać
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najlepszeżyczenia
i wyrazić słowem
dzisiaj swe pragnienia.

Niechaj w dobrym zdrowiu
płyną wasze dni,
niech się staną jawą
wasze piękne sny.
Niechaj trud wasz zawsze
plon obfity da,
niechaj wartość waszą
cała Polska zna.

Piosenka „Kto dla pani zmieniał buty”

Kto dla pani zmieniał buty
I do szatni je zanosił
Kto no powiedz kto?

Kto tablicę co dzień ścierał
I papierki w kosz wyrzucał
Kto no powiedz kto?

Tak bardzo się starałem, a ty ciągle ganisz mnie
Dla ciebie się starałem, a ty ciągle upominasz mnie {2x}

Prowadzący 2:

Dużym zainteresowaniem cieszą się w szkole tzw. przedmioty artystyczne należą do nich:
technika, sztuka, muzyka oraz przedmiot humanistyczny – historia.
Tę dedykację kierujemy właśnie dla nauczycieli tych przedmiotów.

Uczeń 10:

Podczas ulewy ujrzałem spadającą kroplę.
Długo obserwowałem jej lot.
Spadała powoli. Nie spieszyła się. Bardzo powoli.
Wchłaniała w siebie kolor błyskawic, smak wiatru,
szumświatła, oddechy wszelkich zieleni.
Upodobniała się do ptaka
i do kijanki, i do motyla, i do strumienia.
Czerniała jak chmura
to znów stawała się miodna, brzozowa,
uśmiechała się piołunem i różą.
Była lekka i bezwładna
dźwięczała i oniemiała.
Jedna drobna kropla wśród tylu podobnych,
a jakże inna i wspaniała.
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Piosenka „Nie noszą ściągawek”

Nie noszą ściągawek, nie kusi ich brak
Nie skąpią ni trudu, ni czasu,
Lecz kują i kują, do skutku, na mur
Nim bladzi znów wejdą do klasy {2x}

Ref.
Galopują daty, galopują,
Że, aż w głowie miejsca na nie brak,
Mieszają się fakty i kotłują,
Ale w tym historii właśnie smak{2x}

Nie mają wytchnienia, starcza im snu,
Po nocach ich straszą upiory,
Przez wieki, epoki wciąż pędzą bez tchu
To są miłośnicy historii{2x}

Ref......................................

Prowadzący 1:

Uwaga! Uwaga! To jeszcze nie koniecżyczeń. Mamy również specjalną niespodziankę dla
nauczycieli języków obcych:

Uczeń 11

...czy twój ojciec pali fajkę?
Tak mój ojciec pali fajkę.
Yes, my father smokes te pipe
Powtórz to zdanie
otworzy ci ono
o-
knonaświat
Gdy będziesz siedział na Brodwayu
w barze piękniejszym niż oczy szamana
spytają cię niezawodnie
czy twój ojciec pali fajkę
Wtedy odpowiesz z uśmiechem
Yes, my father smokes te pipe
widzisz jakie to będzie cudowne.

Piosenka „Hej bystra woda”

Hej bystra woda, bystra wodzicka
Pytała dziewczę dziś anglicka
Hej tłuku ciemny, głąbie zielony
Wher is Janicek umileny
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hej powiadali,hej powiadali
ze wszystkieściągi zabierali
na nasza zgubę i na niedolę
jedna ostała w naszej szkole.

Prowadzący 2:
Pamiętamy również o nauczycielach uczących w-fu. My przecież w-f tak lubimy.

Uczeń 12

Już odbił się, już płynie! Boską równowagą
Rozpina się na drzewcu i wieje, jak flaga,
Do lata do poprzeczki i z nagłym trzepotem
Przerzuca się, jak gdyby był ptakiem i kotem.

Zatrzymajcie go w locie, niech w górze zastygnie,
Niech w tył odrzuci tyczkę, niepotrzebną dźwignię,
Niech tak trwa niech tak wisi, owinięty chmurą,
Rozpylony w powietrzu, leciutki jak piórko.

Nie opadnie na siłach, nie osłabnie w pędzie,
Jeszcze wyżej się wzniesie, nad wszystkie krawędzie,
Odpowie nam z wysoka, odkrzyknie się echem,
Ze leci prosto w niebo, jest naszym oddechem.

Piosenka „ Raduje się serce”

Raduje się serce, raduje się dusza
Kiedy młody uczeń na wychowanie rusza
Oj da dana, dana bieganie od rana
Oj da dana, dana bieg.

Nie pojmuję matmy, polaka, anglika
Wczorajśniła mi się znów akrobatyka
Oj da dana, dana bieganie od rana
Oj da dana, dana bieg.

Uczniowie razem:

A my jeszcze raz,
A my jeszcze raz:
Nasi Nauczyciele
Niechżyją nam 100 lat.

Niechżyją w zdrowiu,
Niech im dopisuje szczęście!
Naszym Nauczycielom
Sto lat i jeszcze więcej.
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Uroczystości kończy wręczenie kwiatów nauczycielom i piosenka „ Niech Wam”

Niech Wamżycie w pomyślności
Zawsze raźno płynie
A co smutne i niemiłe
Niech w pamięci ginie{3x}

Barycz, 14 –10 –2002


