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I. Wprowadzenie sztandaru szkolnego.

II. Odśpiewanie hymnu państwowego.

III. Wystąpienie Dyrektora szkoły.

IV. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.

V. Ślubowanie uczniów klas I.

VI. Występ kabaretu szkolnego „Szpila”.

VII. Otrzęsiny przeprowadzone przez Samorząd Uczniowski.

UUWWAAGGII WWSSTTĘĘPPNNEE
Otrzęsiny klas I będą polegały na zdobyciu przez klasy 5 sprawności, każda z klas ma

za zadanie zdobyć ich jak najwięcej. Do każdej konkurencji proszeni są przedstawiciele

klas wytypowani przez wychowawcę i kolegów.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji, będzie czuwać komisja

w składzie: dyrekcja szkoły, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel

Rady Rodziców, i dwóch uczniów przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki poszczególnych konkurencji będą wywieszone na tablicy wyników i każde

zdobycie sprawności będzie punktowane sylwetką kota. W końcowym etapie

przedstawiciel komisji ogłosi wyniki konkursu ogłaszając, która z klas zdobyła najwięcej

sprawności i nadając każdej klasie stosowny dyplom przyjęcia w poczet uczniów

Publicznego gimnazjum Nr 10 w Radomiu.



PPRRZZEEBBIIEEGG IIMMPPRREEZZYY
� Witamy tu wszystkich obecnych, a szczególnie pierwszoklasistów, ponieważ to właśnie

Wy jesteście dzisiaj głównymi bohaterami naszej imprezy.

� Otrzęsiny to stary, zwyczaj panujący w szkołach, który odbywa się raz w roku szkolnym.

� Przygotowali je dla was drugo - i trzecioklasiści z naszej szkoły.

� Nasza zabawa polegać będzie na zdobywaniu sprawności takich jak: Uśmiechu,

Omnibusa, Eleganta, Zwinnego i Dyplomaty.

� Konkurencje, w których będziecie brać udział polegać będą na zdobywaniu sprawności,

które będą oceniane przez naszą komisję w składzie:

p. Dyrektor szkoły

p. Wice dyrektor

opiekun Samorządu Uczniowskiego

dwóch uczniów z klas II i III

przedstawiciel Rady Rodziców

� Komisja na tu obecnej tablicy wyników, będzie przyznawać poszczególne sprawności.

� Za chwilę wyjaśni się, czy gotowi jesteście zostać uczniami naszego gimnazjum.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

� Tak, więc – zaczynamy! – Zapraszamy na scenę, po dwie osoby z klasy

(wybór ochotników)

� Wasze zadanie polegać będzie na wykonaniu swojej koleżance lub koledze fryzury

gimnazjalisty. Tu z tyłu macie potrzebne wam do tego celu akcesoria fryzjerskie, z których

wykonacie fryzury. Macie na to ok.30 minut.

� Zapraszamy do salony fryzjerskiego i zdobycie sprawności Eleganta.

� Teraz czas na zdobycie pierwszej sprawności, jaką jest sprawność UŚMIECHU. Prosimy

po jednej osobie z klasy.

(wybór ochotników)

� Konkurencja polegać będzie na wypiciu specjalnej mikstury z uśmiechem na twarzy.

( rozdanie kubeczków z mikstura – punktowanie przez komisję)

� Sprawność UŚMIECHU otrzymały klasy..............................

� Dziękujemy ochotnikom i pożegnamy ich brawami.

� Czas na następną sprawność – OMNIBUSA, prosimy do nas po jednej osobie z klasy.

Powitajmy ich brawami.



� Zdobycie tej sprawności, będzie polegało na odpowiedzi na podchwytliwe pytani

związane ze szkołą. Każdy z was musi odpowiedzieć poprawnie na dwa pytania, aby

zaliczyć sprawność.

� Czy jesteście gotowi - to zaczynamy?

(komisja skrupulatnie ocenia odpowiedzi, notując punktację)

� Wyniki konkurencji przedstawiają się następująco: .........................................................

� Duże brawa dla przedstawicieli klas, którzy zdobyli sprawność OMNIBUSA.

(brawa)

� A teraz nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu na sprawność ELEGANTA.

� Prosimy do nas, osoby z salonu fryzjerskiego, aby zaprezentowali swoją pracę.

� Prosimy również aby osoba, która wykonywała dana fryzurę w kilku zdaniach

zaprezentowała swoją pracę.

� A Wy nagradzajcie najciekawsze według Was fryzury brawami.

(Każda osoba otrzymuje numerek zgodny z literą swojej klasy, po czym po kolei wychodzi na

scenę, prezentując swoją fryzurę. Jest ona oceniana przez komisję, biorącą pod uwagę ilośc

braw publiczności)

� Najciekawsze fryzury mieli uczniowie z klas .........................................

(Ci wytypowani wychodzą naśrodek – prezentują je jeszcze raz)

� Zegnamy naszych elegantów brawami.

� Teraz prosimy do nas po jednej osobie z każdej klasy.

� Sprawność, którą będziecie zdobywać nazywa się DYPLOMATA. Polegać ona będzie na

odegraniu scenki 5 minutowej, w której pokażecie „Co trzeba zrobić, żeby nauczyciel nie

pytał lub nie robił klasówki. Możecie się do tego przygotować podczas trwania piosenki w

wykonaniu naszych starszych kolegów.

( uczestnicy przygotowują się do konkurencji w trakcie wykonywanej piosenki przez uczniów

klasy III)

� Prosimy Was teraz o zajęcie miejsc w naszych ławkach. Już wiecie na czym polega

zdobycie tej sprawności ale Ja wam wyjaśnię jak będzie ona oceniana. Komisja uważnie

będzie obserwować każdego z Was i wyłoni najbardziej przekonującą osobę, tą która

wymyśli najlepszy sposób na przekonanie nauczyciela.

� Teraz poznajcie swojego profesora i zaczynajcie scenkę.

� Najciekawsze sposoby mieli uczniowie klas .................................. i dla nich wielkie brawa

za wspaniałe pomysły.



� Przed nami jeszcze jedna konkurencja i zdobycie sprawności ZWINNEGO, która kojarzy

się ze sprawnością fizyczną.

� Prosimy do Nas po jednej osobie z klasy

� Wasze zadanie polegać będzie na przeniesieniu pomidora na łyżeczce, slalomem

butelkowym, tak aby pomidor nie spadł z łyżki.

(w tym czasie przygotowany slalom dla każdego uczestnika)

� Aby wam ułatwić zadanie proszę o wykonanie próby przejścia z pomidorem,

zapamiętując Waszą trasę.

(uczestnicy wykonują próbę)

� Widzę, że próby były pomyślne, więc teraz przystępujemy do zdobywania sprawności,

utrudniając ja troszeczkę zawiązując wam oczy chusteczką.

( w tym czasie publiczność słuch utworu a uczestnikom zakładane są chusteczki na oczy)

� Teraz uważnie słuchajcie, na Mój znak musicie pokonać slalom.

( w tym czasie po cichu są usuwane butelki z slalomu)

� Uwaga START.

� Dziękujemy i prosimy komisję o wyniki.

� Sprawność ZWINNY otrzymały klasy..........................................

� A teraz przedstawiciel naszej komisji ogłosi wyniki, ogłaszając która z klas zdobyła

najwięcej sprawności.

( tu następuje ogłoszenie wyników:

Podsumowując dzisiejsze zawody ogłaszam,że wszystkie klasy I bardzo sprawnie dawały

sobie radę z poszczególnymi konkurencjami, jak widać to na tablicy wyników, dlatego też

każda klas otrzyma na ręce przewodniczącego klasy dyplom przyjęcia w poczet uczniów

Publicznego Gimnazjum Nr 10 w Radomiu).

� Prosimy do nas przewodniczących klas.

( tu następuje wręczenie dyplomów przewodniczącemu każdej klasy I.)

� Od tej pory staliście się pełnowartościowymi uczniami Publicznego Gimnazjum Nr 10

� Dziękujemy za wspólną zabawę i mamy nadzieję, że długo będziecie pamiętać ten dzień

pełen uśmiechu, radości i zabawy.

DZIĘKUJEMY.
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