Scenariusz uroczystości otwarcia boisk „Orlik”

Uczeń1: Serdecznie witamy przybyłych gości, Dyrekcję szkoły, szanowne grono
nauczycielskie, rodziców i Was , koleżanki, koledzy na uroczystym otwarciu boisk „Orlik”
Rzeplino

Uczeń 2: Niechaj przyświecać nam będzie motto MKOL (Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego)
„ W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka. Rzeczą istotną jest nie zwyciężać, lecz umieć
toczyć zwycięski bój.”

Uczeń 1 : Baczność!
Do hymnu państwowego!
Uczeń 1: Po hymnie…

Uczeń 2: Prosimy o zabranie głosu przybyłych gości:
…………………
…………………
…………………itd.

Uczeń 1: Zanim odbędą się tutaj pierwsze zawody sportowe, poprosimy ks… ., proboszcza
parafii o poświęcenie tych boisk.

Uczeń 2: Niech naszym zmaganiom sportowym towarzyszą słowa Jana Pawła II
"Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie
uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli,
wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności,
wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowca…”

Uczeń 1: Zanim my, uczniowie poczujemy emocje zwycięstw i porażek złożymy wraz z p.
dyrektor ………., p. ………… ( n-el wych.fiz.) przyrzeczenie.
Proszę o wystąpienie przedstawicieli klas.
(Uczniowie z klas 0 – VI – 11 osób w strojach sportowych )
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W imieniu wszystkich uczniów SP Rzeplino przyrzekamy, że będziemy
współzawodniczyć w oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji. Przyrzekamy
uczestniczyć we wszystkich zawodach w duchu rycerskim dla chwały sportu i honoru
naszej szkoły.
Uczniowie: Przyrzekamy !
N-el wychowania fizycznego (odczytuje)
W imieniu wszystkich sędziów i organizatorów ślubuję całkowitą bezstronność
i respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu
Przyrzeczenie przygotowane na pergaminie
P. Dyrektor
Ślubujemy brać udział we wszystkich imprezach sportowych w duchu walki,
dla chwały sportu.
Przyrzeczenie przygotowane na pergaminie

Uczeń 2: Prosimy p. Wójta Gminy Dolice ……………., p. dyrektor ………… i ks. Naszej
parafii ……………. o oficjalne przecięcie wstęgi.
W tym momencie dzieci puszczają balony do góry.
Balony w kolorach kół olimpijskich. ( balony wypełnione helem)

Uczeń 1: Inauguracja boisk sportowych nastąpiła, więc zapraszamy na część artystyczną
przygotowaną w podzięce przez uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami.
W rytm muzyki …………………………… wbiegają dzieci
ubrane w koszulki kół olimpijskich
( 30 osób: po 6 z każdego koloru): czerwony, żółty, czarny, zielony, niebieski)
Dzieci ubrane w koszulki układają się
w symbol kół olimpijskich- kucają i zostają w tej pozycji

muzyka cichnie
Uczeń w czarnej koszulce wstaje i mówi: Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on
szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka.
Uczeń w żółtej koszulce wstaje i mówi: Prawdziwy sportowiec stosuje się do zasady fair –
play.
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Uczeń w zielonej koszulce wstaje i mówi : Poczucie braterstwa, wielkoduszność, uczciwość i
szacunek – to niezbędne cnoty każdego sportowca.
Uczeń w czerwonej koszulce wstaje i mówi : Sport przekazuje nam szlachetne wartości.
Przyczynia się do rozwoju cywilizacji i miłości.
Uczeń w niebieskiej koszulce wstaje i mówi :O Sporcie! Tobie zawdzięcza młodzież świata
poznanie siebie , otwarcie na inne kultury, kontakty między narodami.
Piosenka Shakiry „Waka, waka”
Układ choreograficzny, zapożyczony z programu „Bitwa na głosy”
Wśród tańczących jest Murzyn,Chińczyk, Indianin,Aborygen i Biały.
Po piosence uczniowie ubrani w kolorowe koszulki ustawiają się w kole,
a w środku 11 uczniów w strojach sportowych + 5kolorowych : murzyn ……
składają ręce do środka i głośno krzyczą:
„My nikomu się nie damy ,honorowo wszystkich pokonamy!”
Hip, Hip – hura!
„Naszą sprawność każdy zna!”
Hip, Hip – hura!
„Bo liczy się sport i dobra zabawa”
Hip, Hip – hura!
„Sport to zdrowie, każde dziecko Ci to powie”

Występ cheerleaderek

Uczeń 1: Już nie za minutkę, już nie za sekundę, ale od tej chwili możemy ćwiczyć, grać
i bawić się na tych boiskach.
Uczeń 2: Jesteśmy dumni, że to właśnie przy naszej szkole, z myślą o nas – sportowcach
powstały boiska sportowe „Orlik”. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy włożyli swój
wysiłek i serce w powstanie tych obiektów.
Wszyscy, co stoją na środku mówią głośno (kolorowe koszulki, cheelederki, murzynek i
reszta ): Dziękujemy!

Opracowała: K. Pierzyńska, M. Strzelecka, M. Kocjan, J. Ledwoń.
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