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Narrator: 
 

Witajcie Panie! 
Witajcie Koleżanki i Koledzy! 

 
       Zaprosiliśmy Was na chwilkę refleksji na temat postaw i zachowań, które obserwujemy 
wokół nas, w domu i w szkole. Przyjrzyjcie się im ... 
     Wiele z nich jest negatywnych. W żadnym razie ich nie naśladujcie. 
.... Ale sami zobaczcie ... 
Zapraszamy!!! 
 
Mama: 
Józiu! Skarbie! Znów to samo! 
Jesteś czarny jak kominiarz. 
Spójrz w lusterko, przyjrzyj no się: 
Szyja brudem zarośnięta, 
Zaplamiona atramentem,  
Ręce czarne, takie ręce,  
Że się spodnie ich wyrzekły 
I już nie chcą znać ich więcej, 
Zeskoczyły i uciekły. 
 
Co dzień z rana, już o świcie,  
myszki zaczynają mycie. 
I kociątka i kaczątka, 
Żuczki i robaczki wszelkie. 
Tylko Ty się nie umyłeś, 
Brud na twarzy zostawiłeś. 
 
Narrator: 
Józio oświadczył: 
 
Józio: 
Woda mi zbrzydła, 
Dość już mam szczotki, 
Wstręt mam do mydła!  
 
Narrator: 
I odtąd przybrał wygląd straszydła. 
... 
Płakała matka i ojciec gryzł się: 
 
 
 



Ojciec: 
Ten Józio wszystkie soki z nas wyssie, 
Od dwóch tygodni już się nie myje; 
Czarne ma ręce, nogi i szyję, 
Twarz ma od ucha brudną do ucha! 
Czy kto takiego widział smolucha? 
Poradźcie, ludzie, pomóżcie, ludzie, 
Przecież nie można żyć w takim brudzie! 
 
Narrator: 
Józio na prośby wszelkie był głuchy, 
Lepił się z brudu jak lep na muchy; 
Czego się dotknął, tam była plama. 
Wołał: 
 
Józio: 
Niech mama myje się sama,  
Tato niech kąpie się nieustannie, 
Stryjek i wujek niech siedzą w wannie, 
Niech się szorują, a ja tymczasem 
Będę brudasem! Chcę być brudasem!  
 
Narrator: 
Przezwał go stryjek: 
 
Stryjek: 
Józio – nie myjek! 
 
Narrator: 
Wujek doń mówił: 
 
Wujek: 
Niemyty ryjek! 
 
Narrator: 
Błagała ciotka: 
 
Ciotka: 
Józiu, mój złoty. Myj się! 
 
Narrator: 
Lecz Józio nie miał ochoty. 
 
Narrator II: 
Jurek też bardzo był niedbały,  
aż się ciotki zamartwiały, 
aż ze złości ciotki chudły: 
 
 
 



Ciotki: 
„Masz nie włosy, tylko kudły, 
potargane, rozczochrane, 
to są rzeczy niesłychane! 
Raz się uczesz, raz przynajmniej, 
Dużo czasu to nie zajmie, 
Masz tu szczotkę, masz tu grzebień, 
Musisz zacząć dbać o siebie.” 
 
Narrator II: 
Grzebień zęby szczerzy, 
A szczotka się jeży: 
 
Szczotka: 
Czesz się, Jerzy, jak należy, 
Czesz się, Jerzy, jak należy! 
 
Narrator II: 
Poszedł Jurek raz przy święcie 
Do kolegi na przyjęcie, 
Oczywiście – nie czesany, 
Potargany, rozczochrany, 
Dzwoni – chciałbym wejść do środka –  
Patrzy: grzebień, patrzy: szczotka! 
Grzebień zęby szczerzy, 
A szczotka się jeży: 
 
Szczotka: 
Czesz się, Jerzy, jak należy, 
Czesz się, Jerzy, jak należy! 
 
Narrator III: 
Proszę szanownej publiczności! 
Oszczędność nie jest rzeczą złą, 
Ale ... gdy dotyczy wody, mydła i grzebienia ... 
Nie przesadzajmy. 
 
Dziewczynka: śpiewa 
 
A teraz słuchajcie, 
Panowie i panie, 
Kiedy nie opłaca  
Wam się oszczędzanie 
Nie oszczędzaj mydła, 
Nie oszczędzaj wody, 
Bo to marnotrawstwo, 
Zdrowia i urody! 
 
 
 



Chłopiec: śpiewa 
Miła jest oszczędność,  
Oszczędność bogaci, 
Lecz na oszczędności 
Czasem też się traci. 
 
Nie oszczędzaj szkole 
Swojego widoku – 
Nie chodź na wagary, 
 byś nie stracił roku. 
 
Detektyw: 
Ja jestem szkolnym detektywem. 
Myślicie, że to niemożliwe? 
Ależ to nawet nic trudnego –  
Wystarczy przyjrzeć się kolegom. 
 
Widzicie w sieni brudne ślady? 
Czyje to ślady? Jasne Ady! 
Bo Ada, nasza koleżanka,  
Nie wie, do czego jest słomianka. 
 
Ktoś wyciął napis na pulpicie 
Kto? 
Zaraz zgadnę, zobaczycie. 
Już biorę lupę,  
Patrzę,  
Badam ... 
No oczywiście, że to Adam! 
Bo tylko on ma fiński nóż – 
I przez „u” zwykłe pisze „tchórz” ... 
 
Na ścianie ślady czarnej ręki ... 
Czekajcie, zaraz powiem , czyje. 
No oczywiście, że Irenki, 
Bo ona nigdy rąk nie myje! 
 
A tu zagadkę nową mamy: 
Książka, a na niej tłuste plamy. 
I to nie trudna jest zagadka. 
Czyja to książka? 
Jasne, Władka! 
 
On wciąż zajada chleb ze smalcem 
I bierze książki w tłuste palce ... 
Można powiedzieć bez przesady. 
Każdego zdradzą własne ślady. 
 
I po tych śladach Was wykrywa 
Oko szkolnego detektywa.  



 
Wbiegają Adaś i Ewa, która zatyka sobie uszy. Chłopiec biegnie za nią i wykrzykuje: 

 
Adam: 
Malowana lala! 
Mokolągwa! Sroka! 
Złamana prymula! Zmokła kurka! 
Papuga! Miss podwórka! 
 
Dziewczynka II: 
Oszczędzaj 
Uszy koleżanek –  
Przemawiaj do nich, 
Bez wiązanek. 
 
Bowiem jak nas uczy 
Historia ludzkości, 
Jeszcze nikt nie stracił  
Nigdy na grzeczności. 
 
Stach: 
Tak, proszę szanownej publiczności! 
Przykra sprawa 
Wielkim smutkiem mnie napawa ... 
 
Powiem szczerze, w naszej grupie 
Są jednostki bardzo głupie, 
Zamiast mówić czystą mową, 
Mówią: „klawo” i „wdechowo”, 
„cwaniak”, „facet”, „granda”, „draka”, 
malca przechrzczą na „szczeniaka”, 
a gdy coś się im spodoba, 
krzyczą: „bycze”, „o choroba ...” 
Więc ja – jako wasz znajomy 
Walczyć chcę o czystość mowy 
I dziś wzywam Was, uczniowie 
Mówcie zawsze, jak należy. 
Bez ozdóbek, 
Bez przeróbek, 
Jak ja mówcie – kubek w kubek. 
 
Wszyscy: 
Brawo! Słusznie! Brawo Stach! 
Oto świetny mówca. Ach ... 
 
Stefek: 
Ale Stach gadane ma ... 
Mówca z niego na sto dwa ... 
Najmorowszy z tej ferajny ... 
 



Antek: 
Klawy! 
 
Zenek: 
Byczy! 
 
Piotrek: 
Całkiem fajny. 
 
Dziewczynka II: 
No i mieliśmy uciechę ... 
No bo mówka była w dechę! 

Wchodzi Nauczyciel 
Nauczyciel: 
Proszę się nie śmiać buńczucznie, 
Bo chciałbym porozmawiać z uczniem. 
Uczeń ten chęci ma najszczersze 
Popisać się przed Wami wierszem. 
 
Uczeń I: 
Jest w naszym domu schodowa klatka, 
A na tej klatce -  lokali pięć. 
W jednym z nich mieszka Natka – szczerbatka, 
O niej powiedzieć mam dzisiaj chęć. 
Mam chęć powiedzieć, bo to jest gratka, 
Bo to okazja ogromnie rzadka. 
Była więc sobie Natka – szczerbatka ... 
Czemu szczerbatka? Zaraz wyjaśnię. 
Wiadomo: każdy człowiek nim zaśnie 
Zęby szoruje, by zdrowym być, 
Szczotką i pastą szoruje właśnie. 
A Natka zębów nie chciała myć. 
Mówiła: 
 
Natka: 
Nie chcę! 
Szczotka mnie łechce. 
Niech inni myją zęby gdy chcą, 
A ja nie będę! I żadna siła 
Już mnie nie zmusi, bym zęby myła!  
 
Uczeń I: 
Co z taką robić? Powiedzcie, co? 
Nie wiem, co robić. I wy nie wiecie. 
Dużo jest takich Natek na świecie. 
Uczeń II: 
Myjemy zęby szczotką i pastą, 
Cóż więc obchodzi i Was i mnie, 
Cóż w rzeczy samej, obchodzi nas to; 
Czy Natka myje zęby, czy nie? 



Uczeń III: 
Cóż nas obchodzi jakaś tam Natka? 
Niech się nią zajmie ojciec i matka. 
My z niej przykładu nie chcemy brać, 
Bo to, po prostu głupia dzierlatka, 
Która o zęby nie umie dbać. 
 
Uczeń I: 
Natka nie dbała, myć ich nie chciała 
Oto, po prostu, historia cała.  
  
Nauczyciel: 
A teraz – proszę przed tablicę 
Moją znajomą uczennicę, 
Która wygłosi wiersz bez tremy, 
A jaki? – To się dowiemy. 
 
Uczennica: 
Grześ miał babkę, a babka 
Myć kazała mu jabłka, 
Lecz Grześ babki nie słucha: 
 
Grześ: 
Co mi jakaś tam mucha, 
Ja się muchy nie brzydzę, 
A zarazków nie widzę. 
 
Uczennica: 
Schrupał jabłko z ochotą 
Minął dzień ... Nagle – co to? 
Boli brzuszek i głowa 
I choroba gotowa. 
Cierpiał Grześ do wieczora, 
Więc wezwano doktora. 
Doktor groźną miał minę 
Dał Grzesiowi rycynę 
Lek przepisał mu gorzki 
I okłady, i proszki, 
I zastrzyków niemało 
A to trochę bolało. 
Wreszcie rzekł niby z łaski: 
 
Doktor: 
Tak, mój Grzesiu, zarazki 
Są choroby przyczyną. 
Teraz szybko wyginą, 
Będziesz zdrów tak jak przedtem. 
 
 
 



 
Uczennica: 
I dał nową receptę. 
 
Grześ wycierpiał się, wreszcie, 
A gdy zdrów był już wreszcie 
Wtedy znów z apetytem 
Jabłko zjadł. Ale myte!!! 
 
Narrator: 
A skoro mowa o jedzeniu ... 
Żołądki mają złe zwyczaje, 
A kto się na noc zbytnio naje, 
Temu żołądek spać nie daje. 
Ręce więc złoszczą się z początku: 
 
Ręce: 
Ty nam nie dajesz spać, żołądku, 
To jest, żołądku nie w porządku! 
 
Narrator: 
Po chwili krzyk podnoszą nogi: 
 
Nogi: 
Chcemy już spać, żołądku drogi, 
A ty zakłócasz sen nasz błogi. 
 
Narrator: 
Niebawem głowa się odzywa: 
 
Głowa: 
Na złych manierach ci nie zbywa, 
Przez ciebie jestem nieszczęśliwa. 
 
Narrator: 
Wątroba kwęka: 
 
Wątroba: 
Pora nocna, 
Już ze snu się wybiłam do cna, 
A wszak nie jestem taka mocna. 
 
Narrator: 
Serce się tłucze coraz głośniej: 
 
Serce: 
Żołądku, miotasz się nieznośnie, 
Przez ciebie moich snów nie dośnię! 
 
 



Narrator: 
Oczy i usta jęczą z cicha, 
Zgrzytają zęby, język prycha. 
 
Język:  
Żołądku, dość już, dość u licha! 
 
Narrator: 
No, a żołądek, płacząc prawie, 
Wzdycha: 
 
Żołądek: 
Cóż mogę rzec w tej sprawie? 
Ja się nie bawię, tylko trawię, 
A do strawienia mam, niestety, 
Dwie bułki, masło, ser, kotlety, 
Jeszcze daleko mi do mety ...   
 
Narrator I: 
Żarłoki mają złe zwyczaje 
I kto się na noc zbytnio naje 
Temu żołądek spać nie daje. 
Patrzcie, jak złe łakomstwo! 
Chłopiec przebrał miarę ... 
Tak się i z wami, dziateczki, stać może. 
Od łakomstwa strzeż was Boże! 
 
Narrator II: 

Dziękujemy za udział w tym spotkaniu. 
Przypomnieliśmy Wam o potrzebie dbania o swoje zdrowie. Koniecznie myjcie zęby, ręce, 
całe ciało. Dbajcie o czystość tego, co jecie ...  
Nie objadajcie się! I pamiętajcie!  
Zawsze zachowujcie się kulturalnie, grzecznie zwracajcie się do innych. Traktujcie kolegów 
tak, jak sami chcielibyście być traktowani. 
Dziękujemy! 
 
Dzieci biorące udział w przedstawieniu – kłaniają się. 
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