
 1 

Scenariusz  Pasowania na ucznia              

2013/2014  
Prowadząca –    Proszę wszystkich o powstanie . 

                    -    Baczność . Poczet sztandarowy sztandar wprowadzić  . 

                    -     Do  hymnu państwowego . 

                    -     Po  hymnie . 

                    -     Z okazji  dzisiejszej  uroczystości ,, Pasowania na ucznia                    

                          Pierwszoklasistów ,, ,  pragnę powitać wszystkich przybyłych gości . 

                          Serdecznie witam pana  burmistrza  Piotra Wojtiuka ,                                             

                          Pana  wiceburmistrza Jerzego Klimczaka, 

                           Pana przewodniczącego Jana Przybylskiego 

                           Pana przewodniczącego komisji oświatowej Krzysztofa Bzowskiego,  

                           Księdza proboszcza Andrzeja Matyjaszka,  

                           Radnego Pana  Jana Stapińskiego,  

                           Dyrektora Ośrodka Kultury  Panią Agnieszkę Głyżewską Klofik 

                            Kierownika Domu Kultury w Sypniewie Pana Edwarda Grzelaka 

                           Panią dyrektor Wioletę Krzysztoń . 

                          Sołtysa wsi  Sypniewo  Pana  Jerzego Ćwirkę. 

                          Witam serdecznie naszą  Panią dyrektor  Alinę Januszkiewicz , 

                           Przewodniczącego  Rady Rodziców Pana Andrzeja Hammlinga  

                          Witam wszystkich  rodziców , przedstawicieli przedszkola i klas starszych   

                          wraz z opiekunami ,oraz innych gości przybyłych na dzisiejszą  

                          uroczystość. 

                      -  Zapraszam teraz wszystkich do obejrzenia programu artystycznego  

                          w wykonaniu klasy pierwszej i uczniów klas starszych. 

 

 

Krasnale ( śpiewają ) – Pod grzybkami w lesie , pod krzaczkiem poziomek , mają krasnoludki  

                                   swój malutki domek ……………………… 

Gapcio                     Akurat , pod grzybkami to mieszkają  tylko te …jak to…glisty. 

Maruda                      Jakie glisty ? Ty się chyba Gapciu biologii  nie uczyłeś . To są   

                                  dżdżownice . 

Gapcio                      Wszystko jedno co jest . Nie ma się co spierać . To robale i to robale . 

                                  Szukajmy lepiej tego psa , Klakiera. 

Mądrala                     Co ty pleciesz ! Klakier to przecież kot , a nie pies. Nie oglądałeś  

                                  Smerfów ? Wszystko ci się pomieszało . 

Kichuś  Pewnie , apsik , dlatego ,bo myśli  , że wygra samochód . Wczoraj kupił  

                                  los na loterii fantowej w budce koło Złotej Dąbrowy.  

Maruda                      Fajnie by było . Nie musielibyśmy zasuwać nogami , tylko bzyk, bzyk 

                                  i już . A tak już nóg nie czuję. Porobiły mi się pryszcze na nogach,  

                                  Zobaczcie.(zdejmuje buta i ogląda nogę) 

Mądrala                  Chciałeś chyba powiedzieć, że zrobił ci się nieświeży  zapach (zatyka nos) 

Maruda                    Bez przesady ! Myłem nogi w zeszłym tygodniu , jak królewna Śnieżka  

                                Miała pranie. 

Kichuś                      Może lepiej załóż buty każdy chce żyć . I chodź wreszcie szukać tego  

                                Klakiera , bo znowu cała nasza kolacja pójdzie do jego brzucha. 

(Chodzą po scenie i wołają ) 

Krasnale                     Kici  ……Kici…………….Kici………, chodź  dostaniesz pyszne  
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                                   Smerfunie  na  kolację. 

( Na scenę wpada czarownica z połamana miotłą) 

 

Czarownica               Czyj to ten wstrętny zwierzak ? (niesie kota za ogon)Zepsuł  mi całą  

                                  odrzutową miotłę !!!Pożarł  trzonek !I na czym ja teraz będę latać . 

                                  Jak mam teraz straszyć , kto będzie się mnie bał? 

 ( nagle  na scenę spada worek  z przymocowaną kartką) 

 

Gapcio                  Kryć się coś leci z nieba! 

 

Mądrala               O! Tu jest coś napisane !To chyba list do nas ( czyta głośno) 

 

„ Kochane Krasnoludki , piszemy do Was , bo ręce nam opadają - Poomoocy . W Szkole  

    Podstawowej w Sypniewie zamiast uczniów są jakieś rozwydrzone dzieciaki. Piszczą,  

 marudzą , bałaganią . Może wy zrobicie z nimi porządek. Ratujcie!    Zrozpaczone trole.’’ 

 

Maruda               Ciekawe co jest w tym worku.?( powoli wyciąga zawartość i pokazuje) 

                            O ………….! Jakaś  skarpetka! 

Kichuś                 A to chyba strup z kolana .  

Gapcio                A to dwa zęby .Czyżby ktoś wygryzł kogoś z ławki? 

Mądrala              A to co ? Jakiś robaczek? ( wyjmuje gumkę do bielizny) 

Czarownica         A   ! To guma do żucia .Widziałam takie jak przelatywałam  

                            przed szkołą .Wkładają  to do ust i mielą , rozciągają i dmuchają  

                            aż pęknie. 

Maruda               A tu kawałek kanapki ! Chyba leżała gdzieś w kącie , bo cała brudna. 

Kichuś                 Wiecie co? Chyba naprawdę coś tam jest nie w porządku .Trzeba pomóc 

                           Trollom. 

Czarownica        Ale gdzie szukać tej …tego  Sypniewa 

Gapcio                Tu jest drogowskaz   idziemy. ( Hej Ho…..) 

Maruda                Mamy ich   ! Tu się  schowali ! 

 

Kichuś  Co boicie się  ? Zaraz  czarownica zaczaruje was w żaby . 

Mądrala               Albo w mrówki ! 

Gapcio                 Albo zrobi tak , że znikniecie. 

Czarownica          Starczy już pobledli . Może niech wyjdą na środek to się im przyjrzymy. 

 

( Pierwszoklasiści maszerują  przy muzyce). 

 

Maruda             Patrzcie  ludziska , jak ta wstrętna czarownica działa  na  tych małych. 

 

Czarownica      Tylko nie wstrętna. odezwał się  piękniś . 

 

Mądrala           Nie kłóćcie się . Dzieciakom już ze strachu  trzęsą się nogi . Lepiej powlewać  

                       Pierwszakom trochę oliwy do głowy. Dajcie butelkę wlejemy każdemu chociaż  

                       kropelkę. 

    ( wlewają oliwę  każdemu z osobna) 

 

Oliwier       Oleju  w głowie  nam nie brakuje , niech się ten krasnal  tak nie mądruje . 

                  Wiemy , że wielki sprawdzian  nas  czeka, więc nie stresujcie dzisiaj  człowieka. 
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Wojtek      Ja się nie boję i bez wahania stanę tu dzisiaj do Ślubowania. 

 

Mateusz    Rodzice nasi też są tutaj z nami , trzymają za nas kciuki byśmy zostali uczniami. 

 

Maciej      Człowiek malutki jest jak muszelka, a szkoła taka,  o taka  wielka 

                 więc  każdy pierwszak wyraża wolę, że trzeba trzymać się Razem w Szkole 

 

Piosenka   Razem w szkole 

 

Piotrek    Zauważyłem, że pani Dyrektor uśmiechnęła się aż  miło.  

                Strach od razu zniknął,  lżej mi się zrobiło. 

 

Oliwia P   Inni nauczyciele też uśmiechają się szczerze  

                 Będzie dobrze w szkole , teraz już w to wierzę . 

 

Diana       I  Pani nasza  jest z nami, co  chwilę na nas spogląda  

                  Wie co każde z nas umie , wszystkiego tutaj dogląda. 

 

Wiktoria       Może teraz  zatańczymy , niech będzie wesoło  

                    A tańcząc na scenie zatoczymy wielkie  koło. ( taniec polka)  

 

Czarownica  Nie do wiary  , czy to te niezdarne maluchy z pierwszej klasy?  

                     Mówiliście , że oni nic nie potrafią  , a tu widzę  same Asy. 

 

Mądrala    Ciekawe czy potrafią się dobrze  zachować w szkole 

                 Bo każdy przeciętniak potrafi maszerować w kole. 

 

Wiktor N   Gdy tylko dzwonek zabrzmi radośnie , a dzwoni głośno daję wam słowo, 

                   biegniemy pędem do naszej klasy, wrzeszcząc donośnie jak dzwonek zdrowo . 

 

Kamil     Lecz nam wystarczy jedno spojrzenie,  gdy nasza pani wejdzie do klasy. 

               Każdy zajmuje miejsce w swej ławce i milkną zaraz wszelkie hałasy. 

 

Michał   Wchodzą do głowy cyfry, literki , sylaby, zdania i inne cuda  

               I tylko tak się zastanawiam czy zapamiętam wszystko , czy mi się uda? 

 

Oliwia Ł  Nasza klasa to jest klasa , nie znajdziecie tu brudasa  

                  Wszystko czyste wszystko świeże , czyste ręce i kołnierze. 

 

Oliwia Sz. A popatrzcie na zeszyty, każdy zeszyt znakomity 

                   I nalepka i okładka, czyściuteńka, świeża, gładka.  

 

Liliana  A jak cicho w naszej klasie , nie ma mowy o hałasie   

              Nikt nie gada, nie chichocze, nikt nie ciągnie za warkocze.  

 

Oskar        Dyżurny jak należy o porządek dba, przynosi kredę obowiązki ma.  

                Pilnuje, by po klasie nie biegały dzieci, no i żeby nigdzie nie rzucały śmieci.  

 

Wiktor S   Co tu dużo mówić , ze wszystkim radę dajemy sobie 

                Ale czasem się zdarzy, że  i figle mamy w głowie.  
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Czarownica  Figle, figielki czy dobrze słyszałam , tego się właśnie  obawiałam. 

                      Hej krasnale do roboty, trzeba wyczesać krasnalom z głowy głupoty. 

( krasnale wyczesują pierwszakom głupoty z głowy) 

 

Klaudia     Co te skrzaty robią z nami  ? 

                   Czy pozwolą nam zostać uczniami ? 

 

Filip          Przecież my już dużo wiemy, na pytania odpowiemy  

                  Nie męcz nas krasnalu  miły, bo brakuje nam już siły. 

                  

Czarownica  Siły  wam  brak? ………… wiedziałam, że  z nimi coś nie tak. 

                      Trochę mówili, ale nieśmiało, trochę tańczyli, ale za mało. 

 

Klaudia        Chętnie zatańczymy  na tej wielkiej sali  

                  niech popatrzy na nas ta grupka krasnali. 

 

( Taniec Polonez) 

 

Czarownica    Nieźle , nieźle , brawo,  jeszcze trochę poćwiczycie  

                       i tak pięknie jak ja na miotle zatańczycie. 

                       A teraz po kolei   każdy z was coś o sobie  powie 

                       Niech Pani dyrektor  czegoś  się  o was dowie. 

 

 Jestem  Oliwier  cyfry już znam więc z liczeniem sobie radę dam. 

 

Nazywam się Magda chętnie chodzę do szkoły, bo każdy dzień jest tu wesoły. 

 

Nazywam się Klaudia siedzę w pierwszym rzędzie i powtarzam wszystkim dobrze nam tu 

będzie. 

 

Jestem  Oliwia (Ł)  , umiem ładnie  czytać, można naszą panią spytać. 

 

Jestem Oliwia ( Sz) numer 2 , każdy w klasie już mnie zna. 

                       Mówią, że jestem  nieśmiała , ale za to w pracy wytrwała . 

 

Jestem  Oliwia( P) numer  trzy  szkoła po nocach mi się śni.  

   Jestem  przewodniczącą  w klasie , więc rozumiecie obowiązki ma się . 

 

Nazywam się Wiktor , umiem dobrze liczyć , ale pisanie w linijkach  

                                    muszę jeszcze poćwiczyć. 

 

  

Ja jestem  Maciek,  dosyć szybko biegam i poznane piosenki  bardzo chętnie śpiewam. 

 

Ja jestem  Mateusz  na końcu  w klasie siedzę, lecz każde miejsce jest dobre żeby zdobywać  

wiedzę. 

 

Jestem   Wiktoria , najmłodsza w   naszej   klasie , lecz staram się pracować  jak wszyscy  

          w dobrym czasie. 
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Nazywam się  Filip bardzo lubię ćwiczyć  i  na zawodach sportowych można na mnie liczyć. 

 

Ja  jestem Oskar  staram się jak mogę , a jak ktoś jest w potrzebie, chętnie mu pomogę. 

 

Nazywam się  Wojtek dla mnie nauka to żadna sztuka  

     Przerwy to jednak ciekawsza sprawa , wtedy zaczyna się zabawa. 

 

Ja mam na imię Liliana ,     od  lilii nie od tulipana   

     Coraz ładniej piszę w zeszycie , mogę pokazać jak nie wierzycie. 

 

Jestem  Wiktor   gaduła , bo to jest moja reguła 

 Do szkoły przychodzić mogę, żeby pograć w nogę. 

 

Nazywam się Diana znam już  wszystkie szkolne obowiązki  

       Uczę się pilnie i dbam o swoje zeszyty i książki . 

 

Piotrek  mam na imię , blisko mam do szkoły  , nigdy się nie spóźniam i jestem wesoły. 

 

Jestem  Dawid  , w zasadzie na lekcjach   nie  mam  trudności , 

    ale  wiem już  jedno , w szkole najpierw jest  nauka potem przyjemności . 

 

Nazywam  się Kamil  wiem już doskonale  , ten dostaje dobre stopnie kto pracuje wytrwale. 

 

Ja jestem  Michał  wcale się nie chwalę , ale też jak inni pracuję wytrwale.  

 

  

Mądrala   -    Ale   mądrale,  pomyślał by   kto  

                        Tak się chwalą że ho, ho   

 

Maruda    -    Może by   tak  małe  pytanko miły kolego i koleżanko …….. 

 

Oliwia  P   - Pytajcie o co chcecie , wtedy czegoś  się dowiecie. 

 

Gapcio     -   My od  was mamy się uczyć    to są czyste kpiny  

                     Zaraz  czwórka mądrych skrzatów wpuści was w maliny. 

Mądrala     -  Kto  ty jesteś?  

 

Oskar      - Polak mały  

 

Mądrala   -   Jaki  znak twój  ? Orzeł  Biały . 

                    Gdzie ty m mieszkasz  ? Między swymi . 

                    W jakim kraju ? W polskiej ziemi. 

     Czym twa ziemia?  Mą  Ojczyzną .   

      Czym  zdobyta ? Krwią i blizną . 

      Czy  ją kochasz  ?  Kocham szczerze . 

       A w co wierzysz ? W Polskę  wierzę.  

 

Kichuś  -  Patrzcie , patrzcie  moi   mili, ale  już się  wyszkolili . 

                 A  co to jest Wisła , to chmura , planeta czy bańka co prysła ? 
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Diana   -  To nie bańka , to nie planeta, ani chmura  wysoka  

                  To nasza polska rzeka piękna i szeroka. 

 

Wszyscy  - Płynie  Wisła płynie ………………………………. 

 

Gapcio        -   Dobra , dobra  już  już  nie śpiewajcie  , wiemy, że wiecie ………… 

 

 

Maruda       -     No  …., a  moje drogie  dzieci  gdzie wrzucacie swoje śmieci ? 

 

 

Dawid            -   Wiemy, że trzeba dbać o przyrodę , o świeże powietrze i czystą wodę  

                      A , że trzeba segregować śmieci  , o tym wiedzą  wszystkie  dzieci . 

 

 

Kichuś         -  Ciekawe  czy    potrafią  prawidłowo przechodzić przez ulicę ? 

 

 

Wszyscy      - piosenka  ,, Ruch  Drogowy”. 

 

Mądrala      -  Nie do wiary , to są  chyba jakieś  czary  

                        Widzisz czarownico te małe potworki zamieniły się w pierwszaków . 

 

Czarownica  Jeżeli chcecie zostać prawdziwymi uczniami musicie złożyć  przysięgę. 

 

               - Nie będziecie się rozłazić po szkole jak karaluchy ? 

               - Nie będziecie włazić  starszym   pod podeszwy ? 

               - Nie będziecie dłubać w nosie i płakać ? 

               - Zamiast zabawek będziecie nosić ksiązki? 

               - Strupy i zęby wybite będziecie zostawiać w domu ? 

               - Czy obiecujecie spełnić  wszystkie warunki? 

Dzieci    Taaaaaak   

Czarownica – Pani dyrektor  melduję , że z mięczaków zrobiliśmy pierwszaków. 

                       Teraz gotowi są do złożenia prawdziwej szkolnej przysięgi. 

 

Pani Dyrektor - …………………………………………………………………… 

 

Prowadzący   -  Poczet sztandarowy wystąp. 

                       - Do ślubowania . 

( tekst  ślubowania) 

- Po ślubowaniu . 

- Poczet sztandarowy wstąp. 

- Teraz nastąpi pasowanie na ucznia. 

                                                               ( wręczenie dyplomów i upominków) 

- Baczność . Do hymnu szkoły. 

-Poczet sztandarowy sztandar wyprowadzić. 

 

- Dziękujemy za uwagę , zapraszamy serdecznie miłych gości i naszych nowych uczniów na 

poczęstunek. 
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