
Klasy szóste żegnają szkoł ę. 
 

Scenariusz cz ęści artystycznej na zako ńczenia roku szkolnego. 
 

Opracowała Agata Trzeciak, nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 7 w Legionowie 
 
Recytator 1 
Minęły lata skończona szkoła, 
Wakacji nadchodzi pora. 
Czy wspomni czasem przeszłość przywoła  
Młodzież do żartów skora? 
 
Recytator 2 
Czas śmignął galopem w szkole, 
W teczkach, zeszytach, tornistrach 
Niesiemy te lata spędzone. 
Co z nich w głowach zostało? 
A w oczach? A w sercach, co? 
 
Recytator 1 
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. 
Żaden dzień się nie powtórzy, 
Nie ma dwóch podobnych nocy, 
Dwóch tych samych pocałunków, 
Dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 
 
Prowadz ący 
Szanowni Państwo! Drodzy Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy! 
Oto nadeszła chwila rozstania. Po sześciu latach nauki w murach naszej szkoły, musimy się 
pożegnać. Pamiętając, ile zawdzięczamy naszym Nauczycielom, dedykujemy Im kilka epizodów z 
życia szkolnego. Pozwolimy sobie cofnąć wskazówki zegara we wczesne szkolne lata. 
(melodia z filmu „Różowa pantera”) 
 
Recytator 2 
Czy też pamiętasz, stary mój zegarze, 
Jak w słońcu twojej tarczy patrzył żak  
I marzył o tym, o czym ja dziś marzę? 
Pamiętasz jeszcze? 
 
Recytator 1 
Tam, gdzie zielona ściele się dolina 
I droga, trawę zarosła na poły. 
Przez gaj dębowy co kwitnąć zaczyna, 
Dzieci wracają do domu ze szkoły. 
 
Recytator 2 
Jakiż to uczeń piękny i młody 
Jaka to obok dziewczyna? 
Z workiem na kapcie,                                                                                                                                                       
Z  tornistrem na plecach,                                                                                                                                                
Jaka wędrówki przyczyna? 
Powiedz mi piękny młody chłopaczku 
Co przez lat sześć w niemałym trudzie 
Codziennie niosłeś w plecaczku? 
 
Uczeń 1 
(śpiewa na melodię piosenki M. Grechuty ) 
 Gdy ich nie widzę  
Nie wzdycham, nie płaczę. 
Nie tracę zmysłów Kidy je zobaczę. 



Lecz czasem czuję, czuję mimo chęci 
Że coś zostało ze szkoły w pamięci. 
I wtedy sobie zadaję pytanie 
Czy to jest wiedza, czy też udawanie. 
 
Prowadz ący  
Och, przepraszam Państwa bardzo. Chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Co tu robisz kolego? Z 
plecakiem? przecież to uroczystość zakończenia roku szkolnego. 
 
Uczeń 2 
Przepraszam, czy naprawdę nie ma dziś żadnych lekcji? A ja tak chciałem znowu mieć matematykę. 
Proszę pani, czy mógłbym odpowiadać przy tablicy? 
 
Nauczycielka 
Ależ dzisiaj jest koniec roku! Dziś już nie musisz na nic i za nic odpowiadać, ale cóż… jeśli tak bardzo 
chcesz, to idź do tablicy i udowodnij cokolwiek… choćby na przykład, Ze 2razy 2 jest równe 4. 
 
Uczeń 2 
Nie potrafię tego zrobić. To pewnie na skutek przepracowania. Myślę, że wakacje są jak najbardziej 
wskazane. 
(melodia z filmu „Różowa pantera)  
 
Nauczyciel 
Wszyscy już się rozeszli, kwiatki podlane, rybki nakarmione, świnki morskie też.. ale gdzie jest nasz 
ulubieniec? 
 
Uczennica 1 
Dzień dobry proszę Pana.. Przepraszam, że się spóźniłam i przetrzymałam naszego pupilka, ale był 
taki słodki, że chciałam jeszcze, choć przez kilka chwil z nim pobyć. Teraz kończę szkołę i nie wiem 
kiedy się z nim zobaczę. Czy mogłabym go ostatni raz nakarmić? 
 
Nauczyciel 
Oczywiście, że możesz. Nie zapomnij jednak, żeby zrobić to wyjątkowo ostrożnie, jest przecież taki 
delikatny i wrażliwy. 
(Uczennica wkłada do pudełka marchewkę. Słychać odgłosy chrupania. Uczennica usiłuje wyszarpnąć 
rękę pudełka, szarpie przez chwilę. Wyjmuje rękę, ale zamiast dłoni ma szkielet reki.) 
 
Prowadz ący 
 A teraz poznajmy nasze szkolne osobowości. 
 
Uczeń 3 
Jestem uczeń lew Północy 
Mędrzec sławny i kawaler. 
Tak, siak, tędy i owędy,                                                                                                                                         
Mądry w szkole, dzielny w klasie,  
Dusza wiedzy, wróg jedynek. 
Znają już nauczyciele, panie woźne wychowawcy 
Mojej wiedzy ostrze sławne. 
 
Uczennica 2 
Ja też zdolna jestem niesłychanie, 
Najpiękniejsze mam ubranie, 
Moja buzia tryska zdrowiem. 
Jak cos powiem to już powiem. 
Jak odpowiem to roztropnie 
I mam tu najlepsze stopnie. 
 
A tam w kącie siedzi leń!                                                                                                                                                 
Nic nie robi cały dzień! 
 



Uczeń 4 
O! wypraszam to sobie! 
Jak to ja nic nie robię?! 
A kto pisał dziś po ścianie? 
A kto zjadł pierwsze śniadanie? 
A kto dziś biegał po korytarzu? 
A kto nie przeprosił ani razu? 
A kto dziś spóźnił się na lekcje? 
Czy to wszystko mało jeszcze? 
 
Uczennica 3  
Piotrek nie był dzisiaj w szkole. 
Antek zrobił dziurę w stole, 
Wanda atlas poplamiła, 
Zosia uszu nie umyła! 
 
Nauczyciel 
Któż się Ciebie o to pyta?! 
 
Uczennica 3 
Nikt, ja jestem skarżypyta. 
 
Uczennica 4  
Proszę pana, proszę pana 
Zaszła u nas wielka zmiana. 
Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka,  
siedzi cały dzień na buku                                                                                                                                                 
I powtarza „kuku, kuku” 
 
Nauczyciel 
Pomyśl tylko, co ty pleciesz!                                                                                                                                            
To zwyczajne kłamstwo przecież! 
To dopiero jest kłamczucha! 
 
Uczeń 5 
Proszę pana niech pan słucha: 
Jurek bardzo był niedbały                                                                                                                                          
Aż się ciotki zamartwiały 
Az ze złości ciotki chudły: 
„Masz nie włosy tylko kudły,                                                                                                                       
Potargane, rozczochrane, 
To są rzeczy niesłychane!” 
 
Recytator 1  
Po raz ostatni woła nas dzwonek 
Śpiew, oklaski i wrzawa. 
A potem nagle się wszystko zapada w cisze tak wielką, 
Że tylko słychać, jak brzęczy za szyba                                                                                                                   
Samotnej muchy skrzydełko. 
 
Recytator 2  
I już po wszystkim. I już składamy 
Pióra, zeszyty i książki. 
Więc żegnaj szkoło. Już milczy teraz 
Klasa i pusty korytarz. 
Szkoło, już nigdy nas nie powitasz!  
 
 
 


