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UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA ABSOLWENTÓW SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

Dekorację sceny stanowią przypięte kolorowe kwiaty z wpisanymi wśrodki nazwami

przedmiotów szkolnych oraz słowa: dziękujemy, do widzenia. Zależnie od możliwości należy

przygotować podkłady muzyczne wykonywane „nażywo” lub odtwarzane z taśmy

magnetofonowej.

Dziesięcioro uczniów klasy szóstej wchodzi na scenę, śpiewając piosenkę:

Wszyscy( na melodię „ Na prawo most, na lewo most” ):

Chwila, moment

Moment, chwila

Co dobre szybko mija

Pamięta się

Chwile dobre

A o złych zapomina.

Więc teraz tu

Rachunek zrób

Sumienia oczywiście

I przyznaj,że

Nie tylko złe

Momenty przeżyliście.

Uczennica I:

Codziennie rano tu siadałam

Przez szereg długich dni

Często po lekcjach zostawałam

By wyryć imię drogie mi.

I choć zmieniały się imiona

I kleks za kleksem brudził blat

Byłaś mi tarczą i ochroną

Ma przyjaciółko szkolnych lat.

Ktoś znów mnie ciągnie za warkocze
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Ktoś mi podrzuca krótki list

I nie chcę myśleć wcale o tym

Że mi bez ciebie trudnożyć.

Ławko szkolna, ławko stara,

Moje troski i zmartwienia

Dziś ci mówię DO WIDZENIA !

Wszyscy( śpiewają na melodię „Do łezki łezka ” ):

Do łezki łezka

I ufność zamieszka

W szkole nie byłoźle

Po wielu trudach

Kochana buda

Ciepło pożegna cię !

Uczeń I:

Kiedy coś się w życiu zmienia,

Kiedy coś się w życiu kończy,

Zerknij wtedy znów za siebie,

Popatrz, co cię jeszcze łączy:

Z miłą szkołą,

Z zacnym gronem,

I przyjaciół grupą wielką.

Powspominaj sobie nieco,

Masz okazję na to wszelką.

Uczennica II:

Pragnę słów skierować kilka

Do zebranych tutaj gości,

Prezentując bukiet kwiatów,

Których można nam zazdrościć.

Kompozycja barwna wielce

O nauczycielskim zabarwieniu,

Gdzie splatają się imiona
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W przedmiotowym barw odcieniu.

Uczennica III:

W ten poranek pożegnalny

Nikt nie czeka na owacje,

Ocierając łezkę skrycie,

Chcę rozpocząć prezentację.

Jak tu zacząć, od którego?

Uczeń II:

Sądzę, iż właściwym będzie

Rozpocząć od nauczania początkowego.

Uczennica II:

Z łąki wspomnień –

Wczesnych lat szkolnych

Pamiętam wciąż uśmiech naszej pani.

Z nią życie pierwszaka płynęło prościej,

Kiedy mówiła do nas „ kochani”!

Wszyscy( śpiewają na zmianę dziewczęta - chłopcy ):

Czy jeszcze pamiętasz

Barwny elementarz ?

As, Ala i Ola

Idą do przedszkola.

Zmieniły się czasy!

Kto odpowiedź da

Czy można bez smyczy

Tak prowadzać psa ?

Czy jeszcze pamiętasz

Barwny elementarz ?

Murzynek koleżka

Gdzieś w Afryce mieszka !

Zmieniły się czasy
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I w gaju palmowym

Bambo kończy właśnie

Kurs komputerowy!

Czy jeszcze pamiętasz

Barwny elementarz?

Kotek miauczy „miau”

Bo łyk mleczka chciał !

Zmieniły się czasy

Oraz apetyty

Dziś kot pałaszuje

WHISKAS znakomity !

Uczennica IV:

Są też u nas kwiatuszki – granatowe duszki

Co pewnie z niebem konszachty mają

I chociaż dyspensy udzielić nie mogą

Czasem u góry coś załatwiają !

Uczeń III:

W naszym pedagogicznym bukiecie

Kolejne kwiaty:

Często w poezji nas zabierały

Przedziwneświaty...

Wszyscy ( śpiewają na melodię „ Kasztany” ):

Mówiłeś – nudzą mnie te wierszyki,

Co poetycznie na lekcji brzmią

Gdyśmy czytali w klasie liryki

I cisza wielka zaległa w krąg.

I tylko kilku twoich kolegów

Miało w źrenicach zachwytu blask...

I to dziwiło bardziej odśniegu,

Który by nagle w wakacje spadł!

Kochany, kochany
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Usiądź w ławce i bądź zasłuchany

Słowa wiersza brzmią jak zaklęcia

I cieszą serce twe.

Na lekcji polskiego

Wciąż się wzruszam – nie wiem dlaczego

Chociaż dziś to już całkiem niemodne

Poezji słuchać chcę !

Uczeń IV:

Przejdźmy wprost z literatury

W innej wiedzy mej tajniki.

Nie pomylisz zżadną inną

Właśnie jej – matematyki.

Z pyłu szkolnej, białej kredy

Pani „ Matma” się wyłania...

Skoro nie jestżadną świętą –

Czemu do modlitwy skłania ?!

Uczeń V:

Teraz z łączki przyrody

Odnajduję kwiatki w wazonie.

Z panią, która nas uczyła

Chyba można by kraść konie.

Dzięki niej nie zapomnimy

O podlaniu kwiatów

I chętnie posprzątamy,

Aby pomócświatu.

Wszyscy( śpiewają na melodię „Mała bł ękitna chusteczka”, przekazują sobie

pluszowe zwierzaki ):

Mały puszysty koteczek

Którego znamy od lat

Co wypił mleka pełen spodeczek
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Dzisiaj przesłonił miświat!

I tu i tam

Ciągle w pamięci go mam

Bo tego kota, kota rudego

Z lekcji przyrody ja znam!

Duża zielona ropucha

Ta, którą znacie od lat

Co puchnie w oczach jak ta poducha

Też przesłoniła miświat !

I tu i tam

Ciągle w pamięci ją mam

Bo tę ropuchę, wstrętną ropuchę

Z lekcji przyrody ja znam !

Biały oślizgły tasiemiec

Którego znacie od lat

Choć moich jelit to cudzoziemiec

Także przesłonił miświat !

I tu i tam

Ciągle w pamięci go mam

Bo żarłocznego tego tasiemca

Z lekcji przyrody ja znam !

Mam wzroku poważną wadę ( zakładają okulary słoneczne )

Co rośnie od wielu lat

Bo te stworzenia duże i małe

Mgłą przesłoniły miświat !

I tu i tam

Stale w pamięci je mam

Bo świat dokoła superciekawy

Z lekcji przyrody ja znam !

Uczeń IV:

A gdy historii wiatr zawieje,

Co płatki kwiatów leciutko rusza,

To wiedz,że i tutaj
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W kimś mocno drzemie

Wielka, bogata, słowiańska dusza !

Uczennica V:

Teraz z małą szczyptą roztargnienia

Sztukę w technikę wplączę:

Jak gotycki styl katedry

Z owocową sałatką złączę ?

Tak style w sztuce

Wciąż mieszają się bez końca

Z barw przeróżnych nam powstaje

Po prostu – praca miesiąca!

Wszyscy( śpiewają na melodię „ Prząśniczka” ):

Przy maszynach siedzą znudzone dzieweczki

Plączą ciągle plączą z bawełny niteczki.

Tego kłębowiska nie rozsupła nikt

Nie będzie fartuszka – będzie wielki wstyd !

Fartuszek przeżytkiem jest dzisiaj epoki

To przecież uniform dla domowej kwoki !

Skafander kosmiczny nocami się śni:

Wiek dwudziesty pierwszy zapukał do drzwi !

Sałatka francuska – to też nieciekawe

Zamiast kroić marchew – lepiej iść na kawę.

Wciąż dziewczyny panią o nudę winią:

„Chcę być Miss Polonia – nie gospodynią !”

Z cerowaniem skarpet – zbyteczny ambaras

Jak się podrą – nowe możesz kupić zaraz.

Dziewczyna z robótką niemodna scena

Ostatnio widziana u Andersena!

Uczeń III:

Zapytasz teraz: „Sprichst du Deutsch?”

Kwiatka, co poliglotą jest.

Kiedy pomyślę o klasówce,
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Przenika mnie niemiecki dreszcz !

I tutaj szepnąć należy czule

Niemieckie słówko, moje kochanie:

Lepiej usłyszeć: „Ich liebe dich !”

Niźli: „ Języków ucz się, baranie !”

Uczennica III:

Na koniec do bukietu dokładamy

Kwiatek arcyważny – dyrektorem zwany,

Co, choć małej jest postury,

Na apelach pyta czasem:

„Który zrobił to ? No który ?”

Uczeń II:

Potem małe dochodzenie,

Prawda na jaw wnet wypływa !

Choć morałów wykład spory,

Nikt po głowie nie obrywa !

Wszyscy( śpiewają na melodię „ Obozowe tango” ):

Dyrektorskie tango

Śpiewam dla Ciebie

Wiatr je niesie po osiedlu

Że aż szyby drżą.

Śpij, mój Kapitanie

I bądź spokojny

Kiedy się ta szkoła skończy

Odejdziemy stąd!

I chodź nas dzieli

Twoja stanowczość i wiek, i styl

Nie zapomnimy

Razem spędzonych chwil.

Tę szkolną serenadę

Śpiewam dla Ciebie
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Dyrektorskie tango, które

Połączyło nas!

Uczeń I:

I tak to właśnie ploteczek kilka

O każdym kwiatku dziś szepnąłem.

Z palety szkolnej rabaty

Kwiatkom po płatku uskubnąłem.

Wdzięczne wielce nasze serca,

Choć w rytm rocka głośno grają,

O tych, którzy wyślą nas do gimnazjum,

Ciepło i wiernie pamiętają!

Uczeń III:

Chciałbym kiedyś tu powrócić,

Chciałbym kiedyś tu zapukać,

Porozglądać się dokoła,

By dzisiejszy dzień odszukać...

Uczennica V:

Chciałabym tu kiedyś wrócić,

Chciałabym tu wpaść na chwilę,

Czas upłynie – ja dorosnę,

Przejdę pewnieżycia milę...

Razem:

Chcielibyśmy tutaj wrócić,

Ale tak to urządzono...

Uczennica V:

Że ty pójdziesz borem., lasem...
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Uczeń III:

A ja pójdę inną stroną...

Nikt nam przecież nie zabroni

Wrócić tutaj wspomnieniami,

Po cichutku, tak znienacka

Znów będziemy

Razem:

RAZEM Z WAMI !

Wszyscy( śpiewają najpierw cicho, potem coraz głośniej ):

Do łezki łezka

I ufność zamieszka

W szkole nie byłoźle

Po wielu trudach

Kochana buda

Ciepło pożegna cię !

Do łezki łezka

I ufność zamieszka

W szkole nie byłoźle

Po wielu trudach

Kochana buda

CiepłoŻEGNA CIĘ !

Uczniowie rozchodzą się, w tle słychać piosenkę „W drogę ” zespołu „Czerwone gitary”

odtwarzaną z płyty.

W scenariuszu wykorzystano teksty wierszy i piosenek zawartych w opracowaniach:

A. Maciejczak, I. Drożyńska: „Dziękujemy za Wasz trud”. Uroczystości szkolne -

gimnazjum. Praca zbior. pod red. B. Bleja – Sosny, Toruń 2000.

A. Kurnicka: Kredą pisane. Scenariusze na cały rok. Kraków 1999.
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