ŚWIĘTO EDUKCJI NARODOWEJ - SCENARIUSZ
I Powitanie
W Dniu Nauczyciela, w dniu Waszego święta,
Staje tu przed Wami dziatwa uśmiechnięta,
Aby Wam przekazać najlepsze Ŝyczenia
i wyrazić słowem dzisiaj swe pragnienia.
II Wiersz „Ten dzień”
Ten dzień powitamy od rana
ładną piosenką,
ten dzień powszedni, zwyczajny,
od niejednej milszy niedzielibo dzisiaj przecieŜ jest spięto naszych nauczycieli.
ChociaŜ na dworze deszcz jesienny
I z drzew kołując spada liść..
Dzisiaj dzień ma blask wiosenny
I skrzydła ma radosna myśl.
Bo dzisiaj Dzień Nauczyciela…
To właśnie Pani, Pana dzień.
Dziś nawet deszcz się rozwesela
I szepce:
Chmurko w blask się zmień!
Zebraliśmy się tutaj wszyscy,
By wypowiedzieć – choć słów brak.
W ten dzień ogromnie uroczysty,
Ogromną wdzięczność, oto tak.
III Wiersz „Podziękowanie”
Dziękujemy jak kaŜdego roku!
Z kaŜdym rokiem bardziej i gorącej,
bo to dzięki Wam, Nauczyciele,
wiemy, rozumiemy z kaŜda lekcją więcej.
Dziękujemy, jak kaŜdego roku…
WciąŜ zbyt mało i nigdy zbyt wiele –
Za to światło, co mrok rozjaśnia.
Dziękujemy Wam Nauczyciele!

IV Wiersz „Radosny dzień”
Dzisiaj Dzień Nauczyciela.
Więc raniutko, przed lekcjami,
cała klasa uśmiechnięta
dała kwiaty naszej pani.
I Ŝyczyła pomyślności,
i wszystkiego najlepszego,
no a pani dziękowała,
koleŜankom i kolegom
Dzisiaj Dzień Nauczyciela.
No i właśnie przy tym święcie,
Staś nie odrobione lekcje
przyniósł pani dziś w prezencie.
Ewa zaś ma w swym zeszycie,
takie kleksy, takie błędy,
Ŝe aŜ kwiaty naszej Pani
na ich widok zaraz zwiędły!
Jeszcze Dzień Nauczyciela
całkiem nam się popsuć gotów!
Gdyby była dziś niedziela,
nie byłoby tych kłopotów.
MoŜe byłoby przyjemniej,
i świąteczniej, i weselej,
gdyby Dzień Nauczyciela
przełoŜono na niedzielę?
Ale chyba nie mam racji,
bo… słuchajcie! Czy słyszycie?
Cała klasa na pytania
odpowiada znakomicie!
Znowu Pani uśmiechnięta,
znowu jest radości wiele.
Dobrze jest, Ŝe dzień Jej święta,
nie wypada nam w niedzielę!

V śyczenia
(Wszyscy uczniowie razem)
Dziś jest Dzień Nauczyciela,
Czas radości i wesela!
Dziś składają Wam uczniowie
śyczeń moc w wiązanej mowie!
(Uczniowie kolejno)
- Niech Wam los łaskawy sprzyja!
- Niech Was szczęście nie omija!
- Niechaj głupstwa Was nie smucą!
- Niech Wam gwiazdy do snu nucą!
- Niechaj świat się do Was śmieje!
- Niech wiatr w oczy Wam nie wieje!
- Niechaj Was omija grypka!
- Wiernie słuŜy złota rybka!
- Mądrych uczniów cne gromady
wygrywają olimpiady!
- Niech pedagogiczne ciało
ku sukcesom kroczy śmiało!
- A pedagogiczna dusza
niech umysły nam porusza!
- Czerpcie z rogu obfitości
całe fury cierpliwości,
aby znosić bez paniki
nasze psoty i wybryki!
(Wszyscy razem)
- Tego dziś w wiązanej mowie
wszyscy Ŝyczą Wam uczniowie!

VI Przepis na ucznia
( Na scenę wychodzi uczeń przebrany za kucharza)
Czy wiecie jak trudno zostać UCZNIEM ?
Nie wystarczy samo chodzenie do szkoły. Potrzebne jest jeszcze parę innych
składników.
Oto dokładny przepis:
( Do miski są dodawane kolejne składniki i dokładnie mieszane)
Formowanie ucznia rozpoczyna się juŜ w przedszkolu i kontynuowane jest w
latach następnych.
Początkowo nie potrzeba wielu składników. Wystarczy nieco odwagi
doprawianej sporą dawką nieśmiałości, która w trakcie dalszej obróbki
wyparowuje.
Stopniowo dodajemy hojnie wyobraźni i wraŜliwości, poczucia humoru i
szczyptę nieśmiałości.
Wlewamy wciąŜ nową wiedzę zaprawioną systematycznością, łagodnie
mieszając.
Nie zapominajmy o kaskadzie pomysłowości i beczce sprytu, które stopniowo
dolewamy do wyrabianego ciasta.
Doprawiamy to umiejętnością ściągania i zabiegania o lepsze stopnie, dodajemy
dobry wzrok i słuch.
Ciasto formujemy na kształt barana, osła, gęsi, cielęcia lub papugi.
Wypiekamy następnie w temperaturze jaką osiąga nauczyciel podczas furii
przez 45 minut lekcji.
Nie zapominamy o nakłuwaniu cyrklem lub innym ostrym przyrządem
szkolnym w celu wypuszczenie wody sodowej z głowy.
( Spod stolika, przy którym stał kucharz wychodzi uformowany UCZEŃ )
VII Gala Oskarowo-Jabłkowa
( Na scenę wychodzą dwie prowadzące )
Dzień dobry !
I - Witamy bardzo serdecznie na SZKOLNEJ GALI OSKAROWEJ
II – Szczególnie gorąco witamy osoby nominowane w poszczególnych
kategoriach konkursowych.
I – Jak zawsze przed wręczeniem nagród było wiele spekulacji i domysłów.
Prasa brukowa rozpisywała się na temat dzisiejszej Gali wskazując „czarne
konie ’’ w poszczególnych kategoriach.
II – Na ten dzień osoby nominowane czekały z niecierpliwością i nawet teraz
widać wypieki na twarzach i lekkie zdenerwowanie. śeby więc nie
naduŜywać państwa cierpliwości, a naszej ciekawości, przystępujemy do
odczytywania nazwisk dzisiejszych szczęśliwców.

I – Zatem mam zaszczyt otworzyć SZKOLNĄ GALĘ OSKAROWĄ
a właściwie JABŁKOWĄ
II – Uwaga , uwaga w kategorii BAW SIĘ ZNAMI LALECZKAMI
nagrodę otrzymują panie …( nauczycielki oddziałów zerowych )
Prosimy nagrodzonych o odbiór nagrody
I - Druga kategoria to SKUP, SPRZEDAś , ALLEGRO, PL
laureatem jej zostaje pan…(nauczyciel informatyki)
II – W kategorii PRZYJACIÓŁKA CYBERMISIA I MILUSIA
nagrodę zdobyła pani…( wychowawczyni kl. III )
I - Kolejna kategoria to ZNAWCA CHRZĄSZCZA I CHRABĄSZCZA
a laureatką w tej kategorii zostaje pani…( nauczycielka przyrody )
II –Teraz o uwagę prosimy nominowanych w kategorii
ZNAWCA TABLICZKI MNOśENIA
nagrodę otrzymują panie…( wychowawczynie kl. I )
I – Laureatką w kategorii NIEBIAŃSKI SPOKÓJ została
Pani…( katechetka)
II – W kategorii PRZYJACIÓŁKI DZIECI Z BULLERBYN
nagrodę otrzymują panie…( wychowawczynie kl. II )
I – A teraz czas na zwycięzcę w kategorii PLUSIK I MINUSIK
jest nim pan…( nauczyciel matematyki )
II – Bezkonkurencyjne w kategorii PRZYJACIÓŁKI SZCZOTECZKI I
ZMIOTECZKI okazały się panie…( sprzątające )
I – Kolejna kategoria to PAŁECZKI, TYCZKI I POTYCZKI,
w której zwycięŜyła pani…( nauczycielka wych. fizycznego )
II – Laureatką w kategorii ZARADNA MATKA DYREKTORKA
została pani…( dyrektor )
I – W kategorii PRZYJACIÓŁKA MOLIKÓW KSIĄśKOWYCH
zwycięŜyła pani…( bibliotekarka )
II – Zwycięzcą w kategorii ZNAWCA ŚRUBKI, WKRĘTKI I POKRĘTKI
został pan…( konserwator )

I – Następna kategoria to MUZA MŁODYCH TWÓRCÓW
jej laureatką została pani…( nauczycielka j. polskiego )
II – Teraz czas na ogłoszenie zwycięzcy w kategorii PĘDZLEM PO
SZTALUDZE nagrodę otrzymuje pan…( nauczyciel sztuki )
I – Bezkonkurencyjny w kategorii KŁAM NIE GRZESZĄC
okazał się ksiądz…….
II – Została nam jeszcze ostatnia kategoria DAS KLEINE IST SCHON,
w której zwycięŜyła pani…( nauczycielka j. niemieckiego )
I –I tak oto dobiegła końca nasza SZKOLNA GALA OSKAROWO –
JABŁKOWA
II – Laureatom serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy smacznego !
( Wyczytywani kolejno laureaci otrzymują piękne czerwone jabłka z kokardką
oraz pamiątkowy dyplom )
VIII Piosenka ( na melodię krakowiaka )
( Śpiewają dziewczynki w strojach krakowskich )
I Dzisiaj po krakowsku,
IV A przy setnej zwrotce,
Paniom zaśpiewamy,
Przestaniemy śpiewać
Bo my nasze panie ,
śeby nasze panie,
Gorąco kochamy.
Nie zaczęły ziewać.
II Płynie Wisła, płynie,
W wodzie rybki kryje,
KaŜda nasza pani ,
Niech nam 100 lat Ŝyje.

V Tak my dzisiaj gościom,
Z ochotą śpiewamy,
Pięknie dziękujemy,
śeście nas słuchali.

III Nad łąką motyle,
Tańczą kolorowe,
Niechaj moja pani,
Ma spokojną głowę.

VI Gdy się podobało
Wznieście ręce w górę,
Dajcie nam oklasków,
Głośnych całą furę.
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