
Scenariusz uroczystości zakończenia szkoły podstawowej,

z wykorzystaniem wątków powieści L. M. Montgomery

”Ania z Zielonego Wzgórza”

Dekoracja: Na parawanach tworzących kulisy dla występujących dzieci zawieszone ilustracje
przedstawiające klasę i kuchnię Maryli na Zielonym Wzgórzu. Uczniowie
przebrani stosownie do scenek, w których biorą udział. Z prawej strony trzy
ławki, z lewej mały stolik, dwa krzesła.

Ad – Ania w wieku dorosłym
Dd – Diana jako osoba dorosła

Piosenka: „Ale to już było... na bazie utworu M. Rodowicz

Końca roku przyszedł czas
I już szkołę z żalemżegnamy
Nasza wiedza nie pójdzie w las
My świadectwa już odbieramy
Choć ten dzień dzisiaj piękny jest
Razem w kręgu wspominamy
Dni minęły szybko nam
Dzisiaj już się pożegnamy

Ref. Ale to już było....

Szkolne lata zbliżyły nas
Mamy wiele wokół przyjaciół
Książka mapa i szkolny As
Towarzyszą od pierwszej klasy
Czasem uwag w dzienniczku moc
Różnie z nami to bywało
Piątek, czwórek cały rok
Oj niestety się nie zdobywało

Ref. Ale to już było....

W kącie klasy rozgrzany piec
I głos dzwonka na korytarzu
Pani woźna ma dzisiaj gest
Jest atrament już w kałamarzu
Tarcza szkolna niebieski znak
W worku buty typu juniorki.
Kleks w zeszycie jak czarny ptak
Dzieci grzeczne jak małe aniołki

Ref. Ale to już było....



N: Dzisiejszy dzień nastraja wszystkich do wspomnień. Jest to czas pożegnania nie tylko z
naszym dzieciństwem, budynkiem szkolnym, kochanymi wychowawcami i nauczycielami,
ale także z koleżankami i kolegami. W naszej pamięci pozostaną również przeżycia
związane zżyciem szkolnym przejawiającym się w zdobywaniu wiedzy i organizowaniu
klasowych imprez oraz bohaterowie różnych lektur, w których często dostrzegaliśmy
samych siebie. W tym roku szczególnie dziewczętom spodobała się postać Ani z
Zielonego Wzgórza, której przeżycia i przygody odzwierciedlały nasze własneżycie w
szkole i poza nią.

DZWONEK!

A.d. - Nigdy nie myślałam,że będę nauczała w szkole, w której dorastałam.

D.d. – Spójrz Aniu, czy to czasem nie ta ławka, w której razem siedziałyśmy, zobacz jeszcze
pozostało jakieś serce przebite strzałą Amora. Może to dzieło Gilberta albo Karolka,
który spoglądał na Ciebie z wielką sympatią.

Piosenka: „Kto na ławce wyciął serce...” (z repertuaru Czerwonych Gitar)

A.d. – Masz rację, Diano, przeżyłyśmy wspólnie radosne i smutne chwile. Tobie mogłam
powierzyć największe tajemnice. Pamiętam doskonale moje przybycie na Zielone
Wzgórze, a przede wszystkim spotkanie z panią Linde.

I scenka : spotkanie z panią Linde

Maryla: - Dzień dobry Małgorzato, jaki piękny mamy dzisiaj poranek, co cię do nas
sprowadza

Małgorzata: - Marylo jestem wstrząśnięta, słyszałam o was zaskakujące pogłoski.

Maryla: - Nie przypuszczam, aby ktokolwiek był bardziej zaskoczony ode mnie, Małgorzato.
Powoli jednak przyzwyczaiłam się do nowej sytuacji.

Małgorzata: - Co za fatalna pomyłka czy nie mogliście odesłać tej dziewczynki?

Maryla: - Nie, jest prawdziwym słoneczkiem, bardzo ją z Mateuszem polubiliśmy.

Małgorzata: - Ależ wy nie macie doświadczenia w wychowywaniu dzieci. Przypuszczam też,
że nie wiecie z jakiegośrodowiska pochodzi. Nietrudno odgadnąć, co z takiego
dziecka może wyrosnąć.... Cóż, oczywiście, nie zamierzam was zniechęcać.

Maryla: - Nie jestem zniechęcona. Może chciałabyś poznać Anię. Zawołam ją... Aniu, Aniu
chodź tutaj, mamy gościa. (Ania wbiega, zatrzymuje się przy Maryli) Pani
Małgorzata Linde jest moją sąsiadką i przyjaciółką, a oto Ania Shirley.

Ania: - Bardzo mi miło panią poznać.

Małgorzata: - Cóż z pewnością nie wybraliście jej dla urody, Marylo, tego jestem pewna. W
życiu nie widziałam tak okropnie chudego i brzydkiego stworzenia. Podejdź



bliżej dziecko, niech ci się przyjrzę. Boże Święty czy widział ktoś tyle piegów
na twarzy, a włosy czerwone, istna marchew! Zbliż się dziecko!

Ania: - Nienawidzę pani! Nienawidzę! Nienawidzę! Jak paniśmie twierdzić, że jestem chuda
i brzydka. Jakim prawem mówi pani,że jestem piegowata i ruda? Jest pani bez serca,
jest pani wstrętną, ordynarną, źle wychowaną kobietą.

Maryla: - Aniu, Anno dość, przestań.

Ania: - Jak pani w ogóleśmie mówić mi takie rzeczy? Jak by się pani czuła, gdyby ktoś coś
podobnego powiedział o pani? Byłoby przyjemnie usłyszeć, że jest pani tłusta i
ociężała i najprawdopodobniej nie posiada ani cienia wyobraźni! Nie obchodzi mnie
czy ranię pani uczucia. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze nikt tak o mnie nie mówił.
Nigdy pani tego nie wybaczę. Nigdy!

Małgorzata: - Czy ktoś widział coś podobnego?

Maryla: - Aniu idź natychmiast do swojego pokoju i zostań tam aż przyjdę.
Do Małgorzaty – Nie powinnaś szydzić z jej wyglądu. Byłaś dla niej zbyt okrutna.

Małgorzata: - Musi się liczyć ze słowami, za bardzo mi Ciebieżal, bym czuła się urażona.
Żegnaj, wstępuj do mnie w wolnych chwilach, lecz nie spodziewaj się moich
odwiedzin.

Maryla: - Do widzenia Małgorzato.

koniec scenki I

A.d. – Zdecydowałam się przeprosić panią Linde, ze względu na Mateusza, który jako jedyny
doskonale mnie rozumiał

D.d. – Dobrze,że to uczyniłaś, bo mogłybyśmy w ogóle się nie poznać.

scenka II: Przeprosiny

Ania: - Marylo, przykro mi, że byłam taka okropna dla pani Linde. Jestem gotowa ją
przeprosić

Maryla: - Bardzo się cieszę, bo z niepokojem myślałam o tym, co będę musiała zrobić, jeśli
będziesz trwać w swoim uporze. Idziemy.

Ania: - Och, pani Linde, tak mi przykro! Nigdy nie zdołam wyrazić, jak bardzo cierpię.
Zachowałam się okropnie. Zniesławiłam dobre imię moich kochanych opiekunów,
którzy pozwolili mi zostać na Zielonym Wzgórzu, mimo iż nie jestem chłopcem.
Jakże nikczemnie postąpiłam wpadając w gniew, chociaż pani powiedziała prawdę.
To prawda, każde słowo. Jestem chuda, mam piegi, rude włosy i jestem brzydka. To,
co ja powiedziałam, też było prawdą, ale błagam o wybaczenie. Jeżeli pani tego nie
zrobi, do końcażycia serce moje będzie przepełniał smutek. Nieżyczyłaby pani tego



biednej sierocie, nawet jeżeli ma ona okropny charakter, prawda? Jestem pewna,że
nie... Och, pani Linde... błagam...

Małgorzata: - No, no moje dziecko, wstań już... Oczywiście, że ci przebaczam. Możliwe, że
byłam trochę za surowa dla Ciebie. Taka już jestem. Nie można zaprzeczyć, że
twoje włosy są okropnie rude, ale znałam kiedyś dziewczynkę, której włosy
ściemniały na piękny kasztanowy kolor.

Ania: - Och, pani Linde! Dała mi pani nadzieję. Nigdy pani tego nie zapomnę. Gdyby moje
włosy miały kasztanowy kolor, łatwiej byłoby wtedy być dobrym, prawda?

koniec scenki II

N: Tak jak Ania też popełniamy błędy, za które później żałujemy i choć nie jest to łatwe
staramy się przeprosić.

Wiersz: „My i nasza Pani” – Wiktor Woroszylski

My jesteśmy najzwyklejsze dzieci.
Mowa! Aniołkami nas nie nazwiesz.
Zdarza nam się bić, przeszkadzać, śmiecić
i po prostu robić Pani na złość.

Zdarza nam się...

D.d. – Czy pamiętasz Aniu, gdzie siedział Gilbert?

A.d. - Jak mogłabym zapomnieć, przecież byłam obrażona na niego całe trzy lata.

scenka III: z Gilbertem

Ania wchodzi do klasy.

Pan Philips: - Jak się nazywasz drogie dziecko?

Ania: - Anna Shirley, a przyjaciele mówią do mnie Ania nie Andzia.

Pan Philips: - A twoi rodzice gdzie mieszkają?

Ania: - Moi rodzice zmarli na febrę, teraz opiekują się mną Mateusz i Maryla Cuthbert, a
mieszkam na Zielonym Wzgórzu.

Pan Philips: - Dobrze Aniu, usiądź obok Diany.

Ania: - Dziękuję, to moja serdeczna przyjaciółka od serca.

Diana: - Aniu, spójrz kto siedzi za nami.

Ania: - Tak wiem, to Gilbert.



Diana: - Czy nie uważasz,że jest ładny?

Ania: - Przyznaję, że twój Gilbert jest przystojny, lecz uważam,że jest bardzo zuchwały. Cóż
to za zachowanie, puszczać oczka do obcej dziewczyny.

Gilbert: - Ania, Ania!

Diana: - Aniu odpowiedz, odwróć się.

Ania: - Nie rozmawiam z zuchwalcami!

Gilbert: - Patrzcie! Marchewka! Hej Marchewka!

Ania: - Ach ty wstrętny chłopcze, jakśmiałeś?! A masz, mam nadzieję, że zapamiętasz tę
tabliczkę. Nigdy ci tego nie wybaczę.

Józia: - Jaka obrażalska, nażartach się nie zna – Marchewka, Marchewka Ha! Ha! Ha!

Gilbert: - Tak mi przykro Aniu, mówię szczerze. Nie obrażaj się na mnie na zawsze, proszę.

Józia: - Daj spokój Gilbercie, nie przejmuj się, do jutra przejdą jej te dąsy.

Pan Philips: - Anno Shirley, co to miało znaczyć. Jesteś mściwa i gwałtowna. Za karę
napiszesz na tablicy „Andzia Shirley ma bardzo brzydki charakter i powinna
panować nad swoją złością”. A poza tym widzę, że chętnie przebywasz w
towarzystwie chłopców, usiądziesz obok Gilberta.

Gilbert: - Aniu, przepraszam. (daje jej serduszko)

Ania: - (Niszczy serce obcasem) Nigdy się do ciebie nie odezwę – żelazo rozdarło moją
duszę.

koniec scenki III

Piosenka: „Najpiękniejsza w klasie” – Majka Jeżowska

Najpiękniejsza w klasie
Bez dwóch zdań
Na przerwach biłeś o mnie się nieraz
Jej obraz choć zamglony w sercu masz
I nie zapomnisz nie, nie... (2 razy całość)

A.d. – Kolor moich włosów był przyczyną wielu przykrości. Pamiętasz Diano, jak wielką
tragedią było dla mnie pofarbowanie włosów?

D.d. – Taak, pamiętam. Jako jedyna z klasy byłam w to wydarzenie wtajemniczona. Aniu
przypomnij mi ten niezwykły moment w twoimżyciu.

A.d. – No ... dobrze. Kiedy Maryla wróciła do domu z zebrania, pomyślała, że nie ma mnie,
jednak się pomyliła...



Scenka IV: zielone włosy

Maryla: - Boże zlituj się! Aniu spałaś?

Ania: - Nie.

Maryla: - Możeźle się czujesz?

Ania: - Nie. Ale niech Maryla odejdzie i nie patrzy na mnie. Jestem w otchłani rozpaczy i nie
obchodzi mnie kto jest prymusem w klasie, czy ktośpiewa w chórze szkółki
niedzielnej. Takie drobiazgi nie mają teraz dla mnie znaczenia, ponieważ nie sądzę
bym mogła wyjść kiedykolwiek z domu. Proszę więc, żeby Maryla odeszła.

Maryla: - Słyszał kto takie rzeczy? Anno Shirley wstań w tej chwili i powiedz mi co się stało,
w tej chwili! – mówię. No więc!

Ania: - Niech Maryla spojrzy na moje włosy!

Maryla: - Co ty najlepszego zrobiłaś z nimi. Przecież one są zielone!

Ania: - Ufarbowałam je.

Maryla: - Ufarbowałaś? Ufarbowałaś włosy? Aniu czy nie wiedziałaś, że się tego nie robi?

Ania: - Tak, wiem,że postąpiłam trochę niewłaściwie, ale myślałam, że warto jest postąpić
trochę niewłaściwie, żeby pozbyć się rudych włosów. Poza tym postanowiłam być
wyjątkowo wzorowa,żeby to odpokutować.

Maryla: - Gdybym to ja postanowiła ufarbować włosy, ufarbowałabym je na jakiś ludzki
kolor, a nie na zielony.

Ania: - Ależ Marylo, ja nie zamierzałam ufarbować ich na zielono. Skoro już miałam postąpić
niewłaściwie, to po to, aby osiągnąć jakiś cel. ...On powiedział,że dzięki tej farbie
moje włosy staną się kruczoczarne.

Maryla: - O kim ty mówisz Aniu?

Ania: - O domokrążcy, który był tu po południu. Kupiłam od niego farbę.

Maryla: - Anno Shirley, ile razy mówiłam ci,żebyś nie wpuszczała tych Włochów do domu!

Ania: - Och, nie wpuściłam go do domu i zamknęłam drzwi starannie. Powiedział mi,że
ciężko pracuje żeby zarobić. I wtedy zobaczyłam buteleczkę z farbą. Handlarz
powiedział,że po ufarbowaniu włosy na pewno będą kruczoczarne iże farba się nie
zmyje. Ja szybko sobie to wyobraziłam więc kupiłam buteleczkę i nałożyłam farbę
na włosy.

Maryla: - No, mam nadzieję, że będzie to dla ciebie nauczką, i że zobaczyłaś do czego może
doprowadzić własna próżność!

Ania: - Och, Maryloooo....



koniec scenki IV

N: Tak jak Ani nam wszystkim również leży na sercu to, jak wyglądamy, jak się ubieramy.
Nie zawsze jesteśmy zadowoleni, próbujemy dokonać zmian, polubić siebie. Jest to
szczególnie ważne w naszych małych spotkaniachtowarzyskich i na dyskotekach.

Piosenka: „Prywatki”

Gdzie się podziały tamte prywatki...

N: Bohaterka naszego przedstawienia była osobą niezwykle uzdolnioną, z wielkim polotem i
wyobraźnią. Tak jak większość z nas brała udział wżyciu szkoły i różnych konkursach.
My też już od pierwszej klasy lubiliśmy recytować, śpiewać, tańczyć, wykazywać się w
zawodach sportowych. Dziękujemy wszystkim paniom nauczania początkowego
(podanie nazwisk wychowawczyń klas pierwszych) za to,że tak cierpliwie rozwijały
nasze talenty. I właśnie w tej chwili pragniemy podziękować im za ich trud. (wręczenie
kwiatów)

� Współczesny taniec wykonany przez dzieci.

Piosenka: Na podstawie melodii „Gdybym był bogaczem” - „Gdybym był prymusem”

Gdybym był prymusem...
Jabi dabi dabi
Jabi dabi dabi dabi daf
To po szkole z wielkim animuszem
Dumnie chodziłbym jak paw.
Wszyscy by mnie znali
Jabi dabi dabi
Jabi dabi dabi dabi daf
A nauczyciele się kłaniali,
Jakbym ja był jakiś wielki pan
I wszyscy wokół by mnie tu szanowali
I podziwiali aj ja jaj
A ja bym rękę na powitanie dał
I na herbatę co dzień do dyrektora wpadałbym,
Gdybym tylko chciał
A on zawsze czas by dla mnie miał.
Gdybym był prymusem
Jabi dabi dabi
Jabi dabi dabi dabi daf
To po szkole z wielkim animuszem
Dumnie chodziłbym jak paw
Wszyscy by mnie znali
Jabi dabi dabi
Jabi dabi dabi dabi daf
A nauczyciele się kłaniali
Jakbym ja był jakiś wielki x3



N: W starszych klasach kontynuowaliśmy rozpoczęte dzieło, kształciliśmy osobowości i
rozwijaliśmy swoje zainteresowania na różnych przedmiotach i zajęciach poza
lekcyjnych. To dzięki zaangażowaniu nauczycieli mogliśmy uczestniczyć w konkursach:
polonistycznym, matematycznym, językowym, historycznym, geograficznym,
plastycznym, muzycznym i w zawodach sportowych. Nad naszą wiedzą czytelniczą
intensywnie czuwały panie bibliotekarki, a o rozwój duchowy dbały: Siostra Zakonu i
panie Katechetki. Czas wolny niezwykle przyjemnie spędzaliśmy na licznych
wycieczkach, dyskotekach i imprezach szkolnych. Pozostaną z nami nabyte umiejętności,
nagrody, dyplom, zdjęcia, satysfakcja. I za to stokrotne dzięki wszystkim pedagogom
naszej szkoły.

Wiersz: „Nauka”

Nauczyli mnie mnóstwa mądrości,
Logarytmów, wzorów i formułek,
Z kwadracików...

N: Nasza szkoła na pewno nie funkcjonowałaby wzorowo, gdyby nie Dyrekcja (w osobie
Pana mgr inż. L. Bernaczyka i Pana mgr M. Cieniawy), która nieustannie czuwa nad
organizacją pracy.
Nie zapomnieliśmy również o tych, których praca jestściśle związana z naszą
działalnością. Dziękujemy zawsze uśmiechniętej i życzliwej p. sekretarce, paniom
woźnym, sprzątaczkom, kucharkom, p. konserwatorowi, służbie zdrowia i pani ze
sklepiku.

Piosenka: „Daj mi rękę, pójdziemy za miasto”

Daj mi rękę, pójdziemy za miasto,
Dzisiaj w szkole ostatni już dzień
Nasze ławki odpoczną i zasną
Co to znaczy-Ty wiesz i ja wiem

(Wszyscy artyści robią krąg i razem z solistą śpiewają
refren)

ref. Że słońce nad jeziorem
Znaczy lato
Że tyle gwiazd wieczorem
Znaczy lato...

Wręczanie kwiatów gościom i wszystkim pracownikom szkoły. (jako tło muzyka „Ody do
Radości”)



Scenariusz opracowały: mgr Zdzisława Woltyńska
nauczycielka j. polskiego

mgr Emilia Zarzecka
nauczycielka matematyki

ze Szkoły Podstawowej
w Stęszewie


