
SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI DNIA EDUKACJI –
MONTAŻ SŁOWNO – MUZYCZNY

- 14.10.2002r.- godz.10.30 –DOM KULTURY

„Bezmierny nasz dług wdzięczności.........”

PROWADZENIE –PRZEWODNICZ ĄCA RSU – ...................................................

1. - Dzień dobry! W imieniu uczniów Gimnazjum ......................... na akademii z okazji
Dnia Edukacji Narodowej mam zaszczyt powitać :

- wszystkich pracowników gimnazjum,
- Burmistrza pana .....................................,
- Wiceburmistrza pana..................................................,
- Przewodniczącego Rady Miejskiej pana..............................,
- Przewodniczącego Rady Rodziców Gimnazjum w ................., pana .......................,
- Przedstawiciela prasy, pana .........................................,
- Serdecznie witam Was koleżanki i koledzy oraz tych wszystkich, którzy przybyli

tu dzisiaj , aby z namiświętować Dzień Edukacji.

2. - Święto Edukacji Narodowej to wspaniała okazja,żeby wyrazić nasze podziękowania za
przekazywaną wiedzę, za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. My
wiemy,że pracuje się z nami niełatwo, a efekty nie zawsze zadawalają, wymagających
wiele od siebie i od nas, pedagogów. Jednak wbrew pozorom, my je bardzo wysoko
cenimy i właśnie dzisiaj chcemyżyczyć państwu pomyślności w życiu zawodowym i
osobistym, i fortuna niech zawsze o Was pamięta. A szlachetne zdrowie niech Was nie
omija ,ale wspiera nadwątlone przez nas siły, bo:

„My z początku XXI wieku,
rozbijający atomy,
zdobywcy księżyca,
wstydzimy się miękkich gestów.
Kiedy cierpimy, wykrzywiamy lekceważąco wargi.
Kiedy przychodzi miłość,
wzruszamy pogardliwie ramionami,
silni, cyniczni, z ironicznie zmrużonymi oczami.
Dopiero późną nocą, przy szczelnie zamkniętych oknach,
gryziemy z bólu ręce,
i, umieramy z wdzięczności.”
W dowód wdzięczności proszę przyj ąć te skromne wiązanki kwiatów.
............................................................................................................................

3. – Proszę o powstanie
- Baczność!



- Delegacje harcerzy do zapalenia zniczy na grobach zmarłych nauczycieli, wystąp!
- .............................................................................
- Spocznij!

4. – Proszę o wystąpienie dyr. Gimnazjum pana ............................................. (wystąpienie
dyrektora).................................................

5. – A, teraz oddajemy głos zaproszonym gościom
(wystąpienia gości)
..................................................................................................................................
6. –Dziękuję miłym gościom za zabranie głosu iżyczenia.

7. –Nadszedł czas, aby zabrali głos gimnazjaliści, którzy też na dzisiejszy dzień
przygotowali specjalny program.

(część artystyczna )
- Prowadzenie-...................................................

- Szymon-

- Szanowni państwo w uroczysty nastrój wprowadzą nas Agnieszka ................,
recytując wiersz K. I. Gałczyńskiego, Hanna ....................., która zaśpiewa
piosenkę pt. „Na moście wiary” i Szymon .................., który zagra na organach
piosenkę „ Czerwonych Gitar”

„ W życiu to takie proste:
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
ale w poezji trudniej,
poezja to trudne słowa.

Uścisk dłoni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla
pod nurtem naszego wieku;

i ptaki mają być na tym drzewie,
i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całą siebie
dla was i o was nauczyciele:

fizycy i matematycy,
poloniści i biologowie,
pochwałę waszej pracy
śpiewam w gorącym słowie.

Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba, jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela.



Sława po całej ziemi,
sława poświecie szerokim
tym, którzy uczą chemii,
i tym, którzy geologii!

Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
zaświatło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za widzę!”

-Szymon-
- Szkoła to nie tylko nauka, ale również zabawa i wesoła piosenka o naszym

gimnazjum. O tym, jak to w gimnazjum bywa zaśpiewają z
akompaniamentem gitar Małgorzata .......... i Joanna .........., a Hanna ..............
zarecytuje wiersz:

„ CHOD Ź POMALUJ MÓJ ŚWIAT”

1. Piszesz mi w liście,że w szkole pogrom,
Kiedy uczniowie przy tablicy stoją
Trzęsiesz się mocno ,wymyślasz szkole
I wyobraźni otwierasz okno.

Książki i lekcje są takie szare
Barwę popiołu przybrały twarze
W szkole tak wolno tyka zegarek
O czasie , co ci go nie potrzeba.

REF:

Więc chodź ,pomaluj mójświat
Na żółto i na niebiesko
Niech na niebie zalśni tęcza,
Malowana pani kredką.

Więc chodź, pomaluj mi szkołę
Niechświat mój się zarumieni
Niech nam zalśni w pełnym słońcu
Kolorami całej ziemi.

2. Za siódmą górą, za siódmą rzeką
Moje sny zamieniasz na pejzaże



Niebem się wlecze wyblakłe słońce
Oświetla uczniów znudzone twarze.

REF:

Więc.....................

„ On mnie nauczył
pierwszych liter.
On księgę otworzył
i zobaczyłam,
jak gorące, burzliwe
były dzieje ojczyste.
On mi pokazał
piękno krajobrazu.
Nazwy drzew odczytałam
z listów – liści.
Poznałam głosy ptaków.
Ich radosną rozmowę.
On mnie nauczył
wypowiadać słowa –
o miłości,
dobroci,
o krainie słońca.”

Zbigniew Jarzyna

- Szymon-
- Mimo, że jesteśmy młodzi wiemy, jak wiele wysiłku musi włożyć nauczyciel,

by osiągnąć zamierzony cel. Za ten wysiłek bardzo dziękujemy i dedykujemy
wszystkim pracownikom szkoły następne utwory, które wykonają: Kacper
.................., Ania ................. oraz Małgosia iAsia

„ My, którzy czasem przy tablicy
Spłoszony wzrok wbijamy wścianę,
Jakby zrządzeniem tajemniczym
Tam się ukryło rozwiązanie;

My, którym w głowach ciągle psoty,
O których: - szelmy- mówisz może,
Z którymi zawsze masz kłopoty –
My cię kochamy, profesorze!

I wiem nieraz noc, ty jeszcze
Pracujesz z trudem. Twarz zmęczona
Pochyla się. Ty oczy przetrzesz,
Odkładasz zeszyt. Myślisz o nas.



Czy aby ci ,dla których serce
Tak mocno i tak tkliwie bije,
Których nadżycie kochasz –
Tak będą żyć, jak ty dziś żyjesz.

Czy będą prawi? I czy zawsze
Swą wiedzą będą służyć?
Czy będą prosto w oczy patrzeć
I nie odwracać się od ludzi?

I masz nadzieję, że tak będzie,
I twarz w uśmiechu ci młodnieje.
Jakbyś już teraz jasno widział,
Że się spełniają twe nadzieje.”

Jerzy Skokowski

„WYTRĄCIŁAŚ”

1. Byłam jedna wesoła, miałam wszystko na twarzy,
Byłam chętna i czuła, umiałam też marzyć,
Byłam pełna radości, byłam górą powagi,
Nauczyłaś mnie równowagi.

Ref.: Ra-ta-tam,..........................................
Nauczyłaś mnie równowagi.

2. Świat jest piękny i pusty, a ja w porównaniu,
Jestem prosta, gotowa na każde spotkanie,
Świat jest drzwiami słabości i ścianą odwagi,
Nauczyłaś mnie równowagi.

Ref.:...........................

3. Książka stała na stole, wiedz rosła na głowie,
Jedni stali na oknie, drudzy kpili z powagi,
Jedni mieli pretensje, inni mieli uwagi,
Nauczyłeś mnie równowagi.

Ref.:.....................................................
Nauczyłeś mnie równowagi.

4. Jednożycie w pamięci, drugieżycie na zdjęciach,
Czasem kropla na głowie, byle nigdy nie cegła,



Z jednej strony coś głaszcze, z drugiej strony coś wali,
A ty mnie nauczyłeś równowagi.

Ref.: .........................................................
Nauczyłeś równowagi.

„ Gdy odrobione są lekcje wszystkie
i gdy już sobie od dawnaśpicie,
gdy śpią spokojnie książki w tornistrze,
ktoś wam zadania sprawdza w zeszycie.

Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt.
Choć jest zmęczony -jeszcze pracuje.
Gdy szóstkę stawia- bardzo się cieszy.
Bardzo mu przykro- gdy stawia dwóję.

Bo, chciałby przecież, by same szóstki
gęsiego biegły jedna za drugą.
Więc co dzień w szkole jest już przed dzwonkiem,
więc wieczorami nieśpi tak długo.

Będzie mu miło, moi koledzy,
jeżeli sobie dziś przypomnicie,
że was prowadzi w krainę wiedzy
ktoś, kto was kocha – wasz nauczyciel.”

Jerzy Ficowski

- Szymon-
- Na zakończenie przygotowaliśmy coś na wesoło o nas i o szkole, posłuchajcie.

Wystąpią : Agata ................., Asia i Gosia oraz Szymon.

„ Sama mam niejeden grzech na swym sumieniu,
więc wiem, jak wyglądają te sprawy:

- Spokój, Tereniu!
- Nie wierć się, Heniu!
- Teraz jest lekcja, dosyć już zabawy!

Rozchichotała się klasy połowa,
Śmieje się nie wiadomo pod czyim adresem-
A panią( albo pana) rozbolała głowa
I cisza w takiej chwili byłaby kompresem.



Można czasem niedobrze rozwiązać równanie,
Można nawet pomylić Solona z Edypem –
Ale o jednym stale pamiętaj kochanie,
Nie bądź dla wychowawców nieprzyjemnym typem.”

Ludwik Jerzy Kern

(na mel. „Ależ owszem, czemu nie”)

Nam w gimnazjumżycie płynie
Jak choremu po rycynie

Nasz dyrektor jest morowy
Tylko trochę za nerwowy.

Już o ósmej się uczymy,
Ale nic nie rozumiemy.

W czasie przerwy naśniadanie
Jest dla uczniów używanie.

Język polski budzi postrach,
Bo Mickiewicz trudna postać.

Gramatyka nam nie znana
Gdyż lubimy spać od rana.

Administracja nam służy
Z niej pożytek mamy duży.

Chłopcy znani są nam z tego,
Uprzykrzają czas kolegom.

A dziewczyny mają dosyć
Chętnie chłopcom utrą nosy.

Matematyka to jest nauka
Dużo znajdzie, gdy ktoś szuka.

Historia, mądra dziedzina,
Dla ucznia zaklęta kraina.



Zakałą jest język obcy
Dobrze o tym wiedzą chłopcy.

Biologia – trudna nauka
Dla dziewcząt nie lada sztuka.

Wuefu my nie lubimy
Bo sprawnością nie grzeszymy.

Sztuka ludzi w nas obudzi,
Gdy zechcemy wyjść na ludzi.

Geografia moje panie
Dla inteligentnych pranie.

Fizyka jest nam nie znana,
Bo Einstein’a to domena.

Za to chemię my lubimy,
Bo z doświadczeń się uczymy.

Komputery bawią młodzież,
Kiedy logować się może.

Pedagodzy o nas dbają,
Dużo zdań zadawają.

My się jednak nie uczymy,
Bo rozrabiać wciąż wolimy.

Z dyscypliną mamy problem,
Bo zakazy są niemodne.

My się trochę poprawimy,
Kiedy bardziej dorośniemy.

W szkole ocen jest bez liku,
Mało szóstek i po krzyku.

Jedynki się dobrze mają,
One nas bardzo kochają.



Trójki się dobrze trzymają,
Bo uczniów najlepiej znają.

Czwórki, piątki mało znane,
Tylko są nieliczny dane.

Uczniowie są z nas wspaniali,
Choć nie zawsze doceniani.

Dziś święto nauczycieli,
Uczniowie o tym wiedzieli.

Zdrowia, szczęścia wamżyczymy,
Miejcie wciąż radosne miny.

Świetnych uczniów spotykajcie,
O awanse się nie martwcie.

Tego szczerze wamżyczymy
Żacy z ..................... gminy.

8. Na tym zakończyliśmy nasz program. Jeszcze raz w imieniu młodzieży, wszystkim,
którzy dziś świętują Dzień Edukacji Narodowej, dziękuję za wszystko, co jeszcze jest dla
nas tajemnicą, i za to, co zdołaliśmy już odkryć i poznać. Składam Wam, drodzy
pedagodzyżyczenia sukcesów w pracy, powodzenia wżyciu osobistym, zdrowia i słońca
w każdym dniu. Dziękujemy! Za usterki i potknięcia, przepraszamy! Do zobaczenia!

SCENARIUSZ OPRACOWAŁ MGR WOJCIECH PTASIK


