
Scenariusz Pasowania uczniów klas I gimnazjum

Przewodnicząca RSU:
Całość baczność
Panie dyrektorze melduję całą brać żakowską Publicznego Gimnazjum w Szelkowie na uroczystej akademii
Pasowania na gimnazjalistę uczniów klas pierwszych.
Spocznij

z-ca Przewodniczącej RSU:
W imieniu uczniów klas II i III Publicznego Gimnazjum w Szelkowie witam was serdecznie koleżanki i koledzy
z klas I w naszej społeczności uczniowskiej. Witam szanownych nauczycieli, przybyłych gości oraz Dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Szelkowie.

Przewodnicząca RSU:
Dzisiejsza uroczystość ma szczególny charakter, ponieważ wy nasze młodsze koleżanki i koledzy zostaniecie
przyjęci do szkolnej społeczności. Od pierwszego września tworzymy razem wielką szkolną rodzinę. Wiemy,że
niejednokrotnie pierwsze dni w nowej szkole, której się jeszcze tak naprawdę nie zna mogą być trudne. Jednak
my postaramy się, by upłynęły wam one w atmosferze przyjaźni.

z-ca Przewodniczącej RSU:
Naszą szkołę, a przede wszystkim ludzi, którzy kształtują jej wizerunek naprawdę można polubić. Jednak zanim
sami poznacie wszystkie atuty Gimnazjum, posłuchajcie przepowiedni ( z przymrużeniem oka) naszej szkolnej
wróżki.

Przewodnicząca RSU:
Zapraszamy na program artystyczny.

Narrator:
Hen, daleko w lasku.
W szklanej kuli blasku
Stara wróżka Honorata
Szkolne losy przepowiada. Poszli tam Ci oto uczniowie.
Chcecie wiedzieć, jak toczyła się rozmowa?
Proszę bardzo. Oto ona……

( Chata wróżki, zioła, suszone kwiaty )

Uczeń 1:
Wróżko, poświęć nam chwileczkę bo boimy się troszeczkę

Wróżka:
Bardzo mi miło, droga młodzieży,
Że zechcecie wróżce uwierzyć!
Zaraz popatrzę w mą kulę szklaną
By ujrzeć waszą przyszłość świetlaną (zatacza kręgi nad kulą)

Uczeń 1:
Co ona robi?

Uczeń 2:
Chyba czaruje?

Uczeń 1:
Może z nas sobieżartuje?

Uczeń 2:
A my czekamy biedne pierwszaki

Wróżka:
Chyba ze wzrokiem mam problem jakiś…



Młodzież i książki. Rzecz niesłychana !
(pojawiają się uczniowie z książkami, cyrklem, atlasem)

Uczeń 1:
Dobrze widzisz wróżko kochana

Wróżka:
Atlas? Cyrkiel? Zeszyt? Tak to nie złudzenie. Tu się trzeba uczyć, drodzy przyjaciele.

Uczeń 1:
Wiadomo. Gimnazjalna szkoła!

Uczeń 2:
Nauka -dobrze. Ja jednak wolę
o atmosferę spytać w tej szkole.
Czy oprócz wielkiego pędu do wiedzy
znajdą się tutaj dobrzy koledzy?

Wróżka:
Widzę… Przyjaźń doskonała?
Właśnie komuś grozi pała!
Co to za lekcja? Nie będę wnikać…
Dobry przyjaciel, jak mi się zdaje,
Właśnie koledześciągę podaje…

Uczeń 1:
Z kolegów jestem zadowolony.
A co czeka nas z belfrów strony?
To znaczy…Wybacz,że się ośmielam …
Lecz powiedz nam coś o nauczycielach.

Wróżka:
Nauczyciele? Wszyscy mili, serdeczni
I w przekazywaniu wiedzy skuteczni…

Uczeń 1:
Ja chcę zobaczyć! Obraz się psuje.

Uczeń 2:
Już chyba po zabawie…
A było tak ciekawie…

Wróżka: (wskazuje ręką)
Nauczyciele-tam siedzą przecież,
Wkrótce się więcej o nich dowiecie!

Uczeń1:
Czy prócz nauki coś nas tu czeka?
Jakaś wycieczka lub dyskoteka?

Wróżka:
Jeszcze wam trochę zajrzeć pozwolę.
Wy w autokarze … już dojeżdżacie…,
widzę teatr, trwa właśnie przedstawienie

Balladyna: (wraca z pustym dzbanem)
Oj, Kirkorze, ty mój miły, pójść do lasu nie mam siły.

Kirkor: (mierząc ją wzrokiem)
Czy przeszkadza ci twe sadło?
Czy zanadto się podjadło?



Balladyna:(z bólem i oburzeniem)
Ani sadło, ani jadło,
To lumbago mnie dopadło.

Alina: (zaniepokojona)
Balladyno, miła siostro,
Czyżby ból cię dopadł ostro?

Matka:
O mój Boże, o mój Boże?
Jakiż lekarz ci pomoże?

Alina: (przeglądając książkę telefoniczną)
Doktor Queen już po dyżurze
Doktor Lubicz dziś jak osa
Wezwiem więc doktora Rossa
on dziś ostry dyżur ma
więc poradę jakąś da

Matka: ( telefonuje do doktora )
Ach kochany mój doktorze,
czy pan przyjść do córki może!

Doktor:
Mogę

Matka:
Co jej jest doktorze miły?
Opowiadać brak już siły.
Tak ją strasznie łamie w kości,
że aż skręca się ze złości.
A do tego narzeczony czeka strasznie zasmucony

Doktor:
Idę

Matka:
Więc czekamy

Doktor:
Jaki adres?

Matka:
Adres? Prosty!
Miniesz pan więc cztery mosty,
dwa pagórki Mc Donalds’a,
potem będzie droga twarda,
a na koniec nasza chatka.
Ot i cała moja gadka.

Kirkor:
Wybacz matko moja miła,
Lecz mam pewne wątpliwości…
Cóż to może być zażona,
Co ją ciągle łamie w kości
Rezygnuję z Balladyny i uderzam do Aliny

Alina (zaskoczona):
Czyżby o mnie mowa była?
Bardzo bym się ucieszyła
Gdybym mogła mój Kirkorze,
Zostać żoną twą, o Boże ( rzuca się na szyję Kirkorowi)



Kirkor: (delikatnie odsuwa Alinę)
Zanim zabrzmią oświadczyny musisz przynieść mi maliny ( wskazuje ręką dzbanek)
Bowiem piję już od roku
przed snem szklankę z malin soku ( prezentuje swoje bicepsy)

Alina:
Z malinami sprawa trudna,
okolica tu odludna,
lasy zaśmiecone strasznie…
Niech w maliny diabeł trzaśnie (tupie nogą)
Lecz wybawię cię z kompleksu!
Masz kochany sok z HORTEXU (wręcza Kirkorowi karton soku )

(sługa rozlewa sok i podaje wszystkim)

Kirkor: (degustuje sok z zadowoleniem)
Ach, to picie jest kuszące!
Który rocznik?

Wszyscy:
Dwa tysiące! ( wszyscy wznoszą kielichy)

Lekarz:
Niech nam para młodażyje!

Matka:
Niechaj sok z HORTEXU pije !

Lekarz:
A malutkie ich dzidziusie zawsze będą pić KUBUSIE!

Matka:
Wiwat, wiwat państwo młodzi!
Picie soku nam nie szkodzi.

Wróżka:
Kto chciałby poznać Balladyny losy,
Co je Słowacki spisał na papierze,
Niechaj czym prędzej do swych rąk umytych
Tę właśnie książkę bierze ( pokazuje wydanie Balladyny)
Zaś kto jej nie przeczyta
Straci wiele i kwita!

Uczeń 1:
Wróżko, popatrz uważniej w tę swoją kulę,
czy nic nie widzisz więcej w ogóle?

Wróżka:
Widzę, widzę. Patrzcie ze mną !
Trochę światła, trochę ciemno. Widzę...... tańczą
Chłopak jakiś ma wypieki....
I dziewczyna. O jak miło.
Coś tam chyba zaiskrzyło
(taniec, melodia zespołu Las Ketchup)

Uczeń 2:
A mnie jeszcze intryguje szkolna moda, ma się rozumieć.

Wróżka:
Zobaczymy, skoro prosisz, co się w waszej szkole nosi.
Lecz w tym względzie wypowiedzieć muszę specjalne zaklęcie ( zaklęcie)

(pojawiają się uczniowie ubrani galowo)



Wróżka:
W tym sezonie najmodniejsze będą skromne stroje, czyste, schludne, ładne.
Tak, w takich kreacjach uczniowie wyglądają powabnie.
Estetyka moi mili to jest to na co uczniowie Gimnazjum w Szelkowie postawili.

Wróżka:
Kula mi się wyczerpuje.
Już niewiele wyczaruje
Ale jeśli się postara......

Uczeń 1:
Co tam widzisz?

Wróżka:
14 listopada, sala pięknie udekorowana, nauczyciele, dyrektor, goście, uczniowie, galowe stroje. Wszyscy
czekają na was. Spieszcie się. Dziś dzień Pasowania.

Uczeń 2:
Dziękujemy Ci wróżko. Na szczęście zdążyliśmy na czas.

Uczeń 3:
Spotykamy się w tym uroczystym dniu, aby uczestniczyć w ślubowaniu gimnazjalistów.Ślubowanie to ma stać
się symbolem naszej dojrzałości i odpowiedzialności uczniowskiej. W ten sposób pragniemy wyrazić naszą
przynależność do społeczności gimnazjalnej.

Uczeń 4:
Daleka droga, przyjacielu, daleka droga
Rusza nas wielu ku swoim celom
na własnych nogach.
Wszystkich nas nie nauczy
starszych przestroga
będziemy błądzić, będziemy kluczyć, daleka droga.

Uczeń 3:
Zanim przystąpimy do ślubowania, powinniśmy uświadomić sobie, jakie znaczenie mają słowa przysięgi.
Ślubowania składali nasi przodkowie na przestrzeni dziejów narodu polskiego.Ślubowali i dochowywali
wierności słowom, które wypowiadali.

Uczeń 5:
W naszymżyciu był już czas, kiedy składaliśmy ślubowanie, byliśmy wówczas uczniami klasy I szkoły
podstawowej.

Uczeń 3:
Przez 6 lat piliśmy ze źródła mądrości, a przystępując dzisiaj doślubowania wyrażamy gotowość dalszego
uczestniczenia w zdobywaniu wiedzy.

(Przewodniczący i Przewodnicząca wchodzą na scenę)

z-ca Przewodniczącej RSU:
Baczność

Przewodnicząca RSU:
Poczet flagowy wprowadzić

( wchodzi poczet flagowy)

z-ca Przewodniczącej:
Do ślubowania

( Gospodarze klas Ia, Ib podchodzą do sztandaru. Składają wszyscy palce do przysięgi)

Przewodniczący i Przewodnicząca wyczytują na zmianę tekst ślubowania:



1. Będę godnie reprezentował swoją szkołę w każdej sytuacji i miejscu
2. Wykorzystam w pełni przeznaczony czas na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem swej wiedzy i

umiejętności
3. Będę dbał o honor i tradycję szkoły oraz współtworzył jej autorytet
4. Będę okazywał szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły
5. Będę się troszczył o mienie i estetyczny wygląd mojej nowej szkoły
6. Będę dbał o piękno mowy ojczystej i wyrażał się w sposób kulturalny
7. Będę szanował poglądy i przekonania moich kolegów
8. Będę się przeciwstawiał wszelkim przejawom brutalności i wulgarności
9. Poświęcę swój czas i umiejętności na rozsławianie imienia swej szkoły

Wszyscy uczniowie klas I:

Przyrzekamy przestrzegać ustaw szkoły

z-ca Przewodniczącej RSU:
Poślubowaniu.
Poczet flagowy wyprowadzić.

Uczeń 4:
Przyrzekamy,że tu będziemy się uczyć szanować słowo i brać za nie odpowiedzialność. Bo słowo to potęga i
ono rozpala ducha, oświeca umysły. Niech nam je przekazują nasi nauczyciele i niosą w darze jak kaganek
oświaty.

Przewodnicząca RSU:

A teraz, by tradycji stało się zadość........
Młoda przyszła inteligencjo. Do pasowania.

(wychowawcy klas wyczytują alfabetycznie ucz. klas I. Uczeń podchodzi do dyrektora.)

Dyrektor: (kładzie ołówek na prawym ramieniu ucznia i wypowiada słowa)
Pasuję Cię nażaka Publicznego Gimnazjum w Szelkowie

(Wychowawca zakłada czapkę gimnazjalisty uczniowi).

Przewodnicząca RSU:

Oddajemy głos Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Szelkowie
(przemówienie)

(Wychodzą uczeń i uczennica, trzymają w rękach kwiaty)

Uczeń 5:
W imieniu uczniów klas I Publicznego Gimnazjum w Szelkowie dziękujemy za Pasowanie na ucznia gimnazjum
i przyjęcie nas do braciżakowskiej. Wyrazem naszego podziękowania niech będzie ten oto bukiet kwiatów.
( Wręczają kwiaty dyrektorowi)

z-ca Przewodniczącej RSU:
Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Rady Rodziców
(przemówienie)

Przewodnicząca RSU:
Całość baczność. Spocznij. Po uroczystości rozejść się z wychowawcami klas.


