
Scenariusz akademii  „Mały Książę”-pożegnanie kl. VI  (szkoła podstawowa) 

uczeń 1.:Na dzisiejszej akademii klasy szóste chciały pożegnać dyrekcję szkoły, nauczycieli, 
pracowników obsługi i kolegów z klas młodszych, gdyż przyszło nam po raz ostatni spotkać się z 
Wami w Dniu Zakończenia  roku szkolnego klas VI.
uczeń 2.: Życie to podróż. To ciągłe mówienie „dzień dobry” i „do widzenia”. To ciągłe 
pokonywanie etapów i docieranie do celu. To liczenie zysków i strat. To ciągłe poszukiwanie tego, 
co jeszcze nie odkryte.
uczeń 3.: Nasza podróż zaczęła się  w domu rodzinnym, z którego przestraszeni wędrowaliśmy 
potem do przedszkola. Po tym odcinku, pełnym guzów i siniaków oraz pierwszych zawartych 
przyjaźni, doszliśmy do szkoły podstawowej. Tutaj naszymi pierwszymi wychowawczyniami były 
Panie ..........................................(można podać imiona i nazwiska nauczycieli z kl.I-III, które kiedyś 
z szóstoklasistami pracowały).
uczeń 4.: To tutaj poznaliśmy podstawowe zasady kierujące życiem ludzi. A brzmiały one tak:
-dzielić wszystko,
-postępować uczciwie,
-nie bić innych,
-odkładać  na miejsce każdą znalezioną rzecz,
-sprzątać po sobie,
-nie brać niczego, co do mnie nie należy,
-powiedzieć przepraszam, jeśli się kogoś uraziło,
-myć ręce przed jedzeniem.
uczeń 5.:W czasie podróży w szkole podstawowej towarzyszyli nam nauczyciele, którym z tego 
miejsca pragniemy szczerze podziękować .
uczeń 6.:Nauczycielkom języka polskiego dziękujemy za to, ze uczyły nas, aby w liście do kolegi 
nie zapomnieć o pozdrowieniach, a w zaproszeniu -o torcie orzechowym.
uczeń 7.: Nauczycielkom j. angielskiego dziękujemy za to, że uczyły nas, iż o złamanej nodze 
mówimy używając czasu Present Perfect, a o czekoladzie, którą wczoraj zjadłam w całości w czasie 
Past Simple.
uczeń 8.: Nauczycielkom matematyki  dziękujemy za to, że mówiły nam, aby dwa cukierki zawsze 
podzielić między siebie i kolegę. Aby odejmować złość, dodawać radość i mnożyć uśmiech. 
uczeń 9.:Nauczycielkom przyrody dziękujemy za to, że uczyły nas odróżniać
rzekotkę od grzechotki, liście od kiści, łosia od nosa, słonia od konia, papier od plastiku i 
aluminium od słoików.
uczeń 10.:Nauczycielkom historii dziękujemy za to, że uczyły nas, iż historia lubi się powtarzać i 
to, co było kiedyś, jest teraz. A jeżeli nie ma tego teraz, to na pewno będzie jutro. 
uczeń 11.:Nauczycielkom plastyki dziękujemy za to, że uczyły nas patrzeć na wielobarwny świat z 
różnej perspektywy. 
uczeń 12.: Nauczycielom techniki dziękujemy za to, że uczyli nas , iż zaradność życiowa polega na 
wykorzystaniu tego,  co najczęściej jest już niepotrzebne.
uczeń 13.:Księżom dziękujemy za to, ze uczyli nas odróżniać dobro od zła, to co trwałe od tego co 
ulotne, to co prawdziwe od falsyfikatu.
uczeń 14.: Nauczycielom wychowania fizycznego dziękujemy za to , że uczyli nas o zasadach fair 
play, które obowiązują nie tylko na boisku szkolnym.
uczeń 15.:Nauczycielkom  muzyki dziękujemy za to, że uczyły nas, iż z nut można tylko grać i 
śpiewać, nigdy kłamać.
uczeń 16.: Nauczycielkom informatyki dziękujemy za to, że pokazały nam jak stworzyć 
opowiadanie, w którym nie ma błędów, skreśleń i pisania „jak kura pazurem”.
uczeń 17.: Nauczycielkom w świetlicy dziękujemy za to, że nauczyły nas, jak ulepić bałwanka z 
masy solnej, jak namalować obraz  na szkle i stworzyć piękną kartkę świąteczną.
uczeń18. : Paniom bibliotekarkom dziękujemy za to, że uczyły nas, iż w książkach znajdziemy 
odpowiedzi na wszystkie nurtujące na spytania.



uczeń 19.:Paniom z kuchni dziękujemy za smaczne obiady, na które zawsze czekaliśmy z 
utęsknieniem.
uczeń 20.: Pani pedagog dziękujemy za to, że uczyła nas, iż w życiu za dobre się nagradza, a za złe 
karze. I za to, że często mówiła-  to co złe, gdy się chce, to można naprawić.
uczeń 21.:Paniom sprzątaczkom, Pani  woźnej  i Panu konserwatorowi dziękujemy za ład i 
porządek w szkole.
uczeń 22.:Pani sekretarce dziękujemy za stałą obecność w szkolnym radiowęźle, który przekazywał 
nam wiele cennych informacji.
uczeń 23.: Panu dyrektorowi i Pani dyrektor dziękujemy za to, że pilnowali wszystkich i 
wszystkiego jak należy.
uczeń 24.:Podróż zwana szkołą podstawową wzbogaciła nasze życie o nową wiedzę i o nowe 
doświadczenia.
O podróżowaniu, w czasie którego  wiele się można nauczyć, opowie nam z pewnością Mały 
Książę  z książki Antoine de Saint Exupery (czyt. antuła de sant eksypery), który wyruszył ze 
swojej planety na poszukiwanie przyjaciela. Zobaczmy sami:

(Scenografia- trzy wulkany z szarego papieru, baobaby, tło z gwiazdami i planetami, na  środku 
leży na kocu przykryta Róża. Mały Książę siedzi na krześle odwrócony tyłem do widowni.
Stroje uczniów winny być dostosowane do odtwarzanej roli)

M.K.- (wstaje i mówi do widowni) Nazywam się Mały Książę. Mieszkam na najmniejszej planecie 
we Wszechświecie. Codziennie czyszczę trzy moje wulkany i wyrywam nieznośne baobaby. 
Baobaby to największe moje utrapienie. Te rośliny, jak złe przyzwyczajenia, ciągle pojawiają się  w 
moim życiu. Trzeba je systematycznie wyrywać, inaczej ich korzenie rozerwałyby moją planetę na 
drobniutkie kawałki.
(Kiedy M.K. wyrywa baobaby, Róża podnosi się powoli. Przeciąga się, ziewa).
M.K.- Jak jest mi smutno, to oglądam zachód słońca. Kiedyś obejrzałem go aż 136 razy. (odwraca 
się zdumiony i patrzy na Różę, która stoi w całej okazałości. M.K. Woła zdumiony:
O rany ! A CO to takiego??? (obchodzi Różę wkoło)
 Kim ty jesteś i co robisz w moim domu?
Róża- (jest bardzo dumna i trochę oburzona)) Jak to , nie widzisz? Jestem Różą!! I właśnie się 
urodziłam. Powinieneś podziękować wiatrowi. To on rzucił nasionko na twoją planetę. I jestem...
A teraz przepraszam cię, jestem jeszcze nieuczesana....(zaczyna gładzić swe liście i płatki)
M.K.- (trochę zdenerwowany)
Widzę, widzę. Aż za dobrze widzę . A co ty tutaj będziesz robić???
Róża- (kicha głośno trzy razy)
Szybko!!! (krzyczy) Zasłoń mnie parawanem!!! Nie znoszę przeciągów! (kaszle i kich kilka razy)
M.K.-No już, już. Uspokój się. (zasłania ją parawanem)
Róża- Aaaaa! Ratunku!!!!!!!!!! Jakieś potwory siedzą na moich listkach! Zabierz je!
M.K.-(mówi do widowni, aby Róża go nie słyszała) No nie. Co za okropne zielsko! Ciągle czegoś 
ode mnie chce! Zaczyna mnie denerwować!
(mówi do Róży) : To nie są potwory, tylko zaprzyjaźnione ze mną trzy gąsienice. Już wkrótce 
wylęgną się z nich piękne motyle.
(Głośno do widowni) Ależ ten kwiat jest skomplikowany !!!
Róża- (zaczyna wachlować się płatkami, ma kapryśną minę)Uff, jak tutaj gorąco! Zasłoń promienie 
słońca! (wachluje się i wzdycha żałośnie).Zrób coś!
M.K- O, nie ! Tego już za wiele. Czy ty myślisz, że ciągle będę się tobą zajmował? Zaczynasz mnie 
denerwować, wiesz!
Róża-  Piiiiiiiiiiiiiiiiić!  (krzyczy )
M.K.- (biegnie do kwiatka, podlewa go konewką i wściekły krzyczy):



Ja nie mogę już z tobą wytrzymać! Kaprysisz, wybrzydzasz, marudzisz. Mam cię dość. Nie 
rozumiem cię! Wyruszam w podróż, już teraz, jak najdalej od ciebie! Żegnaaaaaaaaaaaaj!Idę szukać 
prawdziwego przyjaciela!   (krzyczy i ruchem wirowym przemieszcza się na drugą stronę sceny. W 
tym czasie ruchem wirowym  wchodzi na scenę król. Róża siada na dywaniku i zasypia odwrócona 
tyłem do widowni).
(Król stoi sztywno w koronie na głowie. Mały Książę przygląda mu się uważnie)
M.K- Kim jesteś i dlaczego nic nie mówisz?
Król- Jestem królem i umiem tylko rozkazywać, Rozkazuję ci -MÓW!
M.K- Ty mi rozkazujesz? No wiesz. Ja mogę mówić, kiedy tylko zechcę. Nie tylko na rozkaz!
Król- Rozkazuję ci -MILCZ!
M.K- Nie możesz mi ciągle rozkazywać!
Król- Rozkazuję ci -usiądź i mów! (wskazuje palcem krzesło do siedzenia).
M.K- Nie chcę z tobą rozmawiać dłużej! Odchodzę, królu! (odchodzi, staje gdy król za nim woła):
Król- Rozkazuję ci - ZOSTAŃ ZE MNĄ!
M.K.-Nie, nie, nie!  Rozkazywanie jest beznadziejne! Gdy będziesz tylko rozkazywał, nie będziesz 
miał przyjaciół! Nigdy!!!
(M.K. i król ruchem okrężnym zmieniają miejsce na scenie. Król znika . Bankier ruchem okrężnym 
wchodzi na scenę. Jest obwieszony workami z pieniędzmi, w rękach trzyma banknoty. Siada i liczy):
Bankier- sto dwadzieścia osiem dodać sto czterdzieści pięć jest... (przerywa i patrzy na M.K.)
M.K. -Kim jesteś i co tutaj robisz?
Bankier- Jestem bardzo, bardzo bogatym bankierem i cały czas LICZĘ.  Liczę gwiazdy, zapisuję 
ich ilość na kartce , a potem zamykam tę kartkę w banku.
M.K.-Po co zamykasz gwiazdy w banku skoro widać je na niebie?
Bankier- Bo gdy je policzę i zamknę , to mogę je posiadać. A liczenie i posiadanie jest dla bankiera 
najważniejsze. Nie wiesz?
M.K.- A czy ty miałeś kiedyś prawdziwego przyjaciela?
Bankier- No, coś ty. Przecież przyjaciela nie da się policzyć, dodać, odjąć czy podzielić.
M.K.-No tak. Przyjaciela nie da się jeszcze zamknąć w sejfie czy banku. Przyjaciel nie może być 
nigdy niczyją własnością. Przyjaciel po prostu jest. 
(M.K. i bankier ruchem wirowym odlatują ze sceny. Ruchem wirowym zjawia się na scenie M.K i 
Próżny)).
Próżny-(stoi z podniesionym do góry kapeluszem):
            Witam, witam mój wielbicielu! Bardzo  lubię, gdy mnie oklaskujesz.
M.K.-Nie jestem twoim wielbicielem i wcale cię nie oklaskuję. Po co ci ten kapelusz?
Próżny- Kapelusz? Po to, aby go podnosić, gdy inni mnie wielbią i oklaskują.
M.K.-Ty też nie możesz być moim przyjacielem, bo słyszysz tylko pochwały i chcesz, aby inni cię 
podziwiali. Lecę na Ziemię, aby tam szukać prawdziwego przyjaciela. (ruchem wirowym schodzą 
ze sceny. M.K. spada na Ziemię. Na scenie ma się pojawić długa ławka). 
M.K.-O, to Ziemia. Jakoś tu pusto. Gdzie są ludzie. Czuję się osamotniony? (w dali biega lis).
Lis-  Jest tutaj pusto, ale wśród ludzi jest się także samotnym...(biega w oddali, boi się)
M.K.-Kim jesteś ? Jesteś taki ładny. (stoją w oddaleniu od siebie )
Lis- Jestem lisem. Dzień dobry.
M.K.-Dzień dobry. Chodź pobawić się ze mną. Jestem taki samotny...
Lis- Nie mogę się z tobą bawić. Nie jestem oswojony.
M.K.-Co to znaczy „oswojony”?
Lis- (wzdycha) No cóż. Jest to pojęcie zupełnie zapomniane. „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy”.
M.K.-Stworzyć więzy???
Lis- Jeżeli mnie oswoisz i stworzysz więzy, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla 
mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Będziemy przyjaciółmi.
M.K. -(sam do siebie) To przecież tak jak z moją Różą...Ona chyba mnie oswoiła...A ja oswoiłem 
ją...
(M.K. siada na końcu ławki. Lis siada z drugiej strony)



Lis- Poznaje się tylko to, co się oswoi. (ze smutkiem). Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek 
poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc 
ludzie nie mają przyjaciół. Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie!
M.K.-A jak się to robi?
Lis- Musisz być bardzo cierpliwy. Najpierw siedzisz w pewnej odległości ode mnie. Nic nie 
mówisz. Mowa jest źródłem nieporozumień.
Teraz przesuwaj się w moją stronę bardzo powoli. O, tak. Jeszcze trochę...   (Lis i M.K przesuwają 
się do siebie siedząc. Kiedy siedzą już blisko siebie, łapią się za ręce.)
Oswoiłeś mnie. Od tej chwili jesteśmy przyjaciółmi.
M.K.-Wiesz, muszę już iść. Bo ja też kogoś oswoiłem...
Lis- Żegnaj przyjacielu. Pamiętaj, stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś 
odpowiedzialny za swoją Różę.(Lis znika. Wbiegają Róże. Stają po obu stronach sceny. M.K. 
ruchem wirowym wpada do środka Róż) 
M.K.- (wstaje i pyta) Kim wy jesteście?
Róże-(razem ) Jesteśmy Różami. Jesteśmy Różami, Różami....
M.K.-Różami????? Przecież na mojej planecie jest tylko jedna Róża.
Wy nie jesteście podobne do mojej Róży. Nikt was nie oswoił i wy nikogo nie oswoiłyście.  
Róże- Jesteśmy piękne, piękne, piękne!!!
M.K.-(siada i ujmuje głowę w dłoniach)
PIOSENKA KASI SOBCZYK „ Mały Książę” (mogą ją śpiewać wybrane uczennice)
M.K.-(mówi do Róż) Jesteście piękne, ale próżne. Moja Róża jest dla mnie najważniejsza na 
świecie. To ja ją podlewałem, ochraniałem od przeciągów, słuchałem jej skarg.. To moja Róża.
Wiatr- (wpada na scenę) Nie wierz swym oczom , nie wierz swym oczom..
Róże -Szepnął wiatr.
Wiatr- Jeżeli kochasz, sercem patrz, sercem patrz...(ucieka ze sceny)
M.K.-(ruchem wirowym kieruje się na planetę z Różą. Róża budzi się )
Róża- O, jesteś! Tak się cieszę, że wróciłeś. Tęskniłam, naprawdę...
M.K. -(bierze ją za rękę, idą razem) Ja też za tobą tęskniłem. Jesteś dla mnie najważniejsza. 
Zostanę z tobą i razem będziemy oglądać zachody słońca nawet 158 razy.
Róża- Nie , będziemy oglądać zachody słońca 159 razy.
M.K.- Myślę, że nawet będziemy je mogli oglądać 160 razy... (schodzą ze sceny i pojawiają się na 
niej ponownie.).
M.K.- I będziemy oglądać zachody słońca 1125 razy.
Róża- Nie, będziemy je oglądać 1126 razy... (schodzą ze sceny
4.Piosenka  K.Cugowskiego „Urodzeni, by sięgnąć gwiazd”)
(M.K. i Róża ponownie pojawiają się na scenie)
M.K.-I będziemy oglądać zachody słońca2456razy...
Róża- Nie, będziemy oglądać zachody słońca 2457 razy...(schodzą ze sceny)
Reszta uczniów kłania się i schodzi ze sceny.


