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W  NĘDZY

Osoby biorące udział w przedstawieniu:
- wszyscy uczniowie klasy I
- uczniowie klas II-III
- osoba przebrana za „Panią Jesień”
- egzaminator

Propozycja dekoracji:    w głębi sali parawan ozdobiony kwiatami słonecznika,
w górze widnieje hasło „Witaj szkoło”, z prawej strony sceny krzesło przybrane
jesiennymi liśćmi, z lewej sygnalizacja świetlna i kilka znaków drogowych
Proponowana scenografia nawiązuje do minionych wakacji, nadchodzącej
jesieni i bezpiecznej drogi do szkoły.

Dzieci formują sznur wagoników i wbiegają na scenę w rytm muzyki
do piosenki. „Jedzie pociąg”, zatrzymują się recytując krótkie teksty-
wspomnienia z wakacji.

Osoba I
   Jedzie pociąg po torze,
   od stacji do stacji.
   W pociągu podróżni
   i wspomnienia z wakacji.

Osoba II
   Adam wiezie góry,
   które pożegnał wczoraj.
   Ola garść muszelek
    znad leśnego jeziora.

Osoba III
   Inka fale biegnące
   Uparcie do brzegu.
   Edek boje czerwone
   Uwiązane w szeregu (…)



Osoba IV
     Z każdego wagonu
     słońce pozdrawia
     nas ręką.
     Za pociągiem pędzi
     wakacyjna piosenkę.

Dzieci „żegnają” wakacje śpiewając piosenkę pt. „Witaj szkoło”.

Osoba V
  Minęło ciepłe lato
  przyszła złota jesień,
  zbudził się o świcie
  niespokojny wrzesień.

N a scenę wchodzi uczennica przebrana za „Panią Jesień”
Na głowie ma kapelusz ozdobiony darami jesieni, ubrana w rudą suknię
przybraną jesiennymi liśćmi,  w ręku trzyma kosz z owocami.

 JESIEŃ

Tyle pracy w koło.
Czy wykonać zdołam?
Najpierw pootwieram
drzwi we wszystkich szkołach.
Przyjdą do szkół dzieci
calutką gromadą
o słonecznym lecie będą opowiadać.

...  wyciąga z koszyka list i czyta

 A ja, Wrzesień, list zaczynam,
ciepły list do wszystkich dzieci.
   Chcę Wam życzyć na początek.
    by nauka szła jak z płatka,
    żeby tyle było piątek,
    ile pszczół na polnych kwiatkach.
Żeby pochwał było tyle,
ile szyszek w gęstym borze,
żeby w szkole było milej



niż nad rzeką lub nad morzem.
   Długopisy, wszystkie pióra
   niechaj piszą mądrze, ładnie
   i niech skrzypią tak jak żuraw,
   kiedy błąd się gdzieś zakradnie.

Dzieci śpiewają piosenkę o jesieni- „Już lato odeszło”.
Na scenę  wychodzi trójka  dzieci w odświętnych strojach.

Osoba I     Wie to Iwona, Patryk i Krzyś,
                 że wielkie święto w szkole jest dziś.

Osoba II   To ślubowania nadszedł już czas.
                 Pierwszy egzamin na ucznia zdasz!

Osoba III  Rodzice nasi są tutaj z nami,
                 żeby egzamin był dobrze zdany.

Na scenę wchodzi uczeń III  klasy- „egzaminator”- by przeprowadzić egzamin.
Ubrany jest w akademicki strój rektora.
Podchodzi do pierwszaków i pyta:

Egzaminator:             Kto ty jesteś?
Pierwszoklasista:       Polak mały.
Egzaminator:            Jaki znak twój?
Pierwszoklasista:      Orzeł biały.
Egzaminator:            Gdzie ty mieszkasz?
Pierwszoklasista:      Między swymi.
Egzaminator:            W jakim kraju?
Pierwszoklasista:      W polskiej ziemi.
Egzaminator:             Czym ta ziemia?
Pierwszoklasista:       Mą ojczyzną.
Egzaminator:            Czym zdobyta?
Pierwszoklasista:      Krwią i blizną.
Egzaminator:            Czy ją kochasz?
Pierwszoklasista:      Kocham szczerze.
Egzaminator:             A w co wierzysz?
Pierwszoklasista:      W Polskę wierzę.

Egzaminator:              A co dzieci wiedzą o szkole?



Pierwszoklasista I
                          Chociaż jestem taka mała,
                          wiem, że szkoła jest wspaniała!
                          W  szkole są klasy i dużo dzieci,
                          a czas nauki tak miło leci.

Pierwszoklasista II
                         Na lekcji uczniowie ni mówią chórem!
                         Gdy chcesz coś powiedzieć, rękę podnieś w górę.

Pierwszoklasista III
                         Gdy nikt nie spóźnia się do szkoły,
                         gdy raźnie z teczką każdy spieszy,
                         gdy każdy grzeczny jest, wesoły,
                         wtedy się nasza Pani cieszy.

Pierwszoklasista IV
                        Gdy widzi czysty, ładny zeszyt,
                        Gdy ktoś na piątkę odpowiada,
                        Wtedy się nasza Pani cieszy
                        I uśmiechnięta jest, i rada.

Pierwszoklasista V
                        Grzeczność na co dzień –
                        bardzo ważna sprawa!
                        Więc o niej w szkole
                         wspomnieć wypada.

Pierwszoklasista VI
                        Nic nie kosztuje słowo „dziękuję”.

Pierwszoklasista VII
                        A „przepraszam” i „proszę”
                        chlubę ci przynoszą.

Pierwszoklasista VIII
                       Nie hałasuj na przerwie!
                       Każdy ci powie,
                       że hałas niszczy nerwy i zdrowie!

Pierwszoklasista IX
                       Niech uśmiech gości zawsze na twej twarzy.



                       Wtedy cię przyjaźnią każdy będzie darzył.

Egzaminator:
      A co masz, Kasiu, w teczce?

Pierwszoklasista wyjmuje z teczki podręcznik odpowiadając:
       Nowy elementarz
       Piękny, kolorowy,
       Będę go szanować,
       Żeby książka była cały rok jak nowa.

Dzieci śpiewają piosenkę „Dostał Jacek elementarz”.
Pierwszoklasista ogląda elementarz i mówi:

       Razem z Alą i Asem
       idziemy przez elementarza stronice,
       by poznać czytania tajemnice.

Pierwszoklasista:
        Piszemy najpierw litery,
       a potem słowa i zdania
       i wiemy coraz więcej…
       Świat się przed nami odsłania.

Pierwszoklasista:
Poznamy inne książki
       lecz każdy zapamięta
       to, czego nas nauczył
       nasz pierwszy elementarz.

Egzaminator: podchodzi do sygnalizacji świetlnej kierując do uczniów pytanie:
                                  - A czy wiecie, jak należy poruszać się po jezdni?

Pierwszoklasiści odpowiadają chórem:
       Dobrze wie cała nasza klasa,
       że trzeba przez jezdnię
       przechodzić po pasach.

Starszy uczeń uruchamia sygnalizator świetlny. Zapala zielone światło.

Pierwszoklasista:
      Gdy zielony widzisz znak,
      Idź przez jezdnię śmiało!



       On jest ustawiony tak,
        by nic ci się nie stało.

Sygnalizator wskazuje czerwone światło

Pierwszoklasista:
       Ani kroku! W miejscu stój!
        Oto znak czerwony.
        Samochodów długi sznur
        Pędzi z każdej strony.

Pierwszoklasista:
        Musisz bystre oczy mieć,
        Bacznie patrzeć wkoło,
        by bezpiecznie zawsze dojść
        do domu ze szkoły.

Dzieci śpiewają wspólnie piosenkę „ Znaczki odblaskowe”.

Egzaminator:
                                  - Teraz już ślubować z honorem możecie.
                                    Jak być dobrym uczniem doskonale wiecie.

Na scenę wchodzi poczet sztandarowy. Uczniowie ustawieni są w dwuszereg,
wyciągają prawą rękę w stronę sztandaru szkoły i powtarzają słowa przysięgi:

                                      „ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE
                                      UCZYĆ SIĘ BARDZO PILNIE,
                                      DBAĆ O DOBRE IMI Ę SZKOŁY
                                      I SWOJEGO DOMU RODZINNEGO.
                                      ŚLUBUJĘ UCZYĆ SIĘ,ŻYĆ I PRACOWAĆ
                                      DLA DOBRA MOJEJ OJCZYZNY
                                      RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.”

Dyrektor szkoły pasuje pierwszoklasistów na uczniów przez symboliczne
dotknięcie lewego ramienia dziecka dużym ozdobnym ołówkiem, mówiąc:
„Pasuję ciebie na ucznia klasy pierwszej”.

Po złożeniu ślubowania i pasowaniu wychowawcy klas I wręczają uczniom
pamiątkowe dyplomy i kolorowe zakładki wykonane przez uczniów klas
starszych. Pierwszoklasiści otrzymują także życzenia od swoich rodziców oraz
starszych koleżanek i kolegów.



Życzenia uczniów klas starszych:

Klasa II
Chodźcie śmiało do szkoły, pierwszacy,
do zabawy wspólnej,  do pracy.
Szkoła drzwi swe otwiera gościnnie.
Szkoła dzisiaj serdecznie Was przyjmie.

Klasa III
Na każdy dzień życia weź trzy czarodziejskie słowa:
PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ!
I w sercu je zachowaj.
DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA
Niech obce ci nie będzie.
Dni spędzone z nami wspominaj mile  wszędzie.

W tle słychać głos dzwonka.
Nauczyciel składa uczniom  życzenia mówiąc:

Wybiła już godzina.
Dzwonek. Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem.
Życzę wam wszystkim na początek szkolnego roku
- samych piątek!
Uczcie się, jak mawiacie, „w dechę”
I niech z was szkoła ma pociechę!

                  Pasowanie na ucznia odbyło się  16 września br. w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Nędzy wg powyższego scenariusza i wypadło bardzo dobrze.
Gromkie brawa, a także zadowolone twarze uczniów, zaproszonych na tę
uroczystość rodziców, a także nauczycieli były tego potwierdzeniem.
Poniżej zdjęcie z akademii.




