
SCENARIUSZ PREZENTACJI KLASY I G
NA UROCZYSTOŚCI ŚLUBOWANIA w dniu 19.10.2000 r.

Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży

Od lat jednym z ważniejszych wydarzeń dla młodego gimnazjalisty były
otrzęsiny. Uroczystość otrzęsin klas I-szych na stałe została wpisana do
kalendarza uroczystości szkolnych. Otrzęsiny stanowią przeżycie nie tylko dla
samych uczniów – kandydatów nagimnazjalistów, kolegów koleżanek, ale
także dla rodziców i nauczycieli. Poprzedza je okres kilku tygodni przygotowań,
w którym młodzież poznajeśrodowisko szkoły, otoczenie i nauczycieli jak
również prawa i obowiązki ucznia.

Uroczystość ślubowania jest niejako egzaminem dojrzałości ucznia do
podjęcia obowiązków gimnazjalisty –ślubują odpowiedzialnie i godnie
wypełniać prawa i obowiązki ucznia. Kandydaci na gimnazjalistów poddawani
są różnym próbom wytrzymałości fizycznej i psychicznej.

Całej tej ceremonii towarzyszy piękna oprawa artystyczna przygotowywana
przez nauczycieli naszej szkoły. Odbywa się ona w Hali Sportowej, która mieści
się przy Publicznym Gimnazjum nr 8 w Łomży w obecności Dyrekcji Szkoły,
nauczycieli, zaproszonych gości, rodziców i społeczności uczniowskiej.

Jednym z elementów otrzęsin jest prezentacja poszczególnych klas w
wyznaczonym na to czasie. Moja klasa zaprezentowała w sposób
humorystyczny „Kodeks Ucznia”

PRZEBIEG PREZENTACJI:

1. Czternastu uczniów wchodzi na widownię w strojach i z eksponatami.
Ustawiają się jednym szpalerem i kłaniają publiczności.

2. Całą prezentację rozpoczynają dwie uczennice ubrane w czapki
gimnazjalistów następującymi słowami:
� Jesteśmy klasą pierwszą g.
� Wychowawczynią naszą jest pani Krystyna Mierzwińska.
� Są tu chłopcy i dziewczynki, które stroją różne minki.
� Chłopcy w klasie stanowią, przewagę i liczebną i na wagę.
� Dziewczyn u nas jest niewiele, ale za to, jakie modele.
� Wszyscy nasi to Geniusze, bo przecież nie słabeusze.
� Te zwariowane osoby mają wiedzy, w głowie wielkie zasoby.
� No i chyba Asy z naszej klasy.

3. Uczennica ubrana w strój sędziny i czapkę do ślubowania odczytuje kolejne
punktyKodeksu Ucznia:
Według naszej klasy I g Kodeks Ucznia powinien wyglądać
następująco:

3.1.Będę godnie reprezentował swoją szkołę w każdej sytuacji i miejscu.



Dwie dziewczynki prezentują się przed publicznością, mając na plecach
ogromne tarcze wykonane ze styropianu, pomalowane na niebiesko z
napisem PG8.

3.2.Wykorzystam w pełni przeznaczony czas na naukę i rzetelną pracę nad
poszerzeniem swoich umiejętności.
Chłopiec i dziewczynka przedstawiają niewłaściwe zachowanie się
uczniów w szkole .Uczniowie ciągną po podłodze związane sznurkiem
książki i posiadają przy sobie wszystko to, co nie jest potrzebne do nauki
np. kij bejzbolowy, walkman, okulary przeciwsłoneczne, ogromne
maskotki, lusterko, duży grzebień.

3.3.Będę okazywał szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
Dwie uczennice przebrane za sprzątaczki i uczennica paradnie przebrana
za nauczycielkę (ogromne, komiczne okulary na nosie, staromodny strój,
dziennik w ręku) wychodzą na widownię.
Za chwile wybiega chłopiec z wiązanką kwiatów w ręku, przesadnie
kłania się, wręcza kwiaty „pracownikomszkoły” i „całuje w rękę, po
czym z ogromnymi ukłonami wycofuje się ze sceny.

3.4.Będę troszczył się o mienie i estetyczny wygląd mojej szkoły.
Uczennice pełniące rolę sprzątaczek, wychodzą w strojach pracowników
obsługi ze szczotkami i koszami naśmieci celem zrobienia porządków.
Nagle wybiegają uczniowie rozrzucając ogromne kule z papieru, po
czym zabierają im szczotki i uciekają z widowni.

3.5.Poświęcę swój czas i umiejętności na rozsławianie imienia swojej
szkoły.
Dwie dziewczynki ubrane w stroje sportowe wychodzą na scenę
reklamując swoją szkołę. Na plecach, nogawkach, rękawach i czapkach
mają ponaszywane napisy „Publiczne Gimnazjum nr 8”.Paradują po
scenie rozdając publiczności ulotki z następującymi rymowankami:

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 8
⇒ Chcesz mieć same siódemki zapraszamy do ósemki.
⇒ W PG 8 jest the best wstąp tu do nas jeśli chcesz.
⇒ Jeśli będziesz w PG 8 nigdy nie zostaniesz łosiem.
⇒ W PG 8 nauczyciele są na 108.

3.6. Będę dbał o honor i bronił dobrego imienia szkoły.
Na scenę wychodzi trzech chłopców ubranych w oryginalne stroje
ochroniarskie z „ karabinami maszynowymi ” w ręku, prezentują sposób
obrony szkoły. Nagle ktoś rzuca „granat”.Ochrona pada na ziemię.
Chłopcy wycofując się ze sceny ostrzeliwując teren.

CAŁA KLASA I G WYCHODZI Z UKŁONAMI OTRZYMUJ ĄC

opracowanie: Krystyna Mierzwinska


