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PRZEBIEG :

1. Osoba prowadząca wita wszystkich.

Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych gości na uroczystości

Ślubowania klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im.Stefana

Czarnieckiego w Brzeźnicy. Szczególnie gorąco witamy najmłodszych

przedstawicieli naszej szkoły – pierwszoklasistów.

2. Dobosz wybija rytm na bębnie. Rycerz I i II oraz dama dworu

wychodzą na scenę. Rycerz I rozwija zwinięty w rulon pergamin z

pieczęcią szkoły i czyta z dumą.

„My rycerze Króla Krainy Wiedzy witamy zebranych na zamku

pierwszoklasistów, którzy przybyli pobierać nauki w naszej szkole. Jak

stary obyczaj nakazuje, wszyscy rycerze – uczniowie tworzą jedną

rycerską drużynę, która pomaga sobie w kłopotach, a także cieszy się

wspólnie z każdego zwycięstwa.”

3. Recytacja wiersza „ Kiedy jesteśmy razem” ( cała klasa ).

„ Kiedy jesteśmy razem Więc razem, zawsze razem

to nic się nie boimy przyjaciel z przyjacielem

Bo kiedy jesteśmy razem bo sam niewiele możesz,

To wszystko zwyciężymy a razem można wiele!”

4. Piosenka pt. „ Jestem uczniem” ( Wesoła Szkoła )

5. Rycerz II czyta z opieczętowanego pergaminu.



„ Obowiązkiem każdego rycerza – ucznia jest zgłębianie tajemnic Krainy

Wiedzy oraz dbanie o honor rycerski, którego podstawą jest przyjaźń i

koleżeństwo, a także słuchanie naszych przewodników po tej krainie –

nauczycieli i wychowawców.”

6. Recytacja wiersza „ Przyjacielem być”.

„Każdy chciałby być odkrywcą A najtrudniej jest dzień przeżyć

kosmonautą, marynarzem. Dobrze, mądrze i rozsądnie

Wielkie śnią nam się przygody dłoń pomocną podać innym

Dni niezwykłe pełne zdarzeń. Przyjacielem być na co dzień.”

7. Dobosz wybija rytm, rycerz II zapowiada donośnie :

„Król i Królowa Krainy Wiedzy!”

Rycerze i dama dworu kłaniają się, Król i Królowa siadają na tronie.

8. Król:

„Witam gości przybyłych na mój zamek. Widzę tu wielu młodych rycerzy,

którzy chcieliby z pewnością być dziś pasowani na uczniów.”

9. Królowa:



„ Ale zanim to nastąpi, najpierw musicie wykazać się wiedzą i

umiejętnościami.”

10. Król:

„ Musimy was poznać. Będziecie odpowiadać na nasze pytania. Oto

pierwsze z nich”.

11. Król i królowa podchodzą do kandydatów ( uczniowie odpowiadają

na pytania z wiersza „ Kto ty jesteś?” )

12. Królowa:

Powiedzcie „ Co to jest Polska?”

Dziecko I – „ Wszystko dookoła

Dom i szkoła

Fabryczne dymy, żelazna kolej

Kwiaty przy oknie

Klon koło bramy

Dziecko II- Słoneczny uśmiech

Kochanej mamy

I las co cieniem dzieci zaprasza

Wszystko to Polska

Wszyscy - Ojczyzna nasza!”

13. Król:



„ Brawo! Pięknie recytujecie! Ale to nie wystarczy!”

Królowa:

„ Co zapakujesz do tornistra?”

Dziecko III:

„ Książki, zeszyty czyste, ołówek, kredki, długopis”.

Król:

„ I na tym kończy się opis?”

Dziecko IV:

„ Nie! Jeszcze włożę linijkę

jeszcze ekierkę i cyrkiel

jeszcze drugie śniadanie

jeszcze jabłko rumiane, jeszcze...”

Król:

„ Co tam jeszcze?”

Dziecko V:



„ Jeszcze coś bardzo ważnego – mnóstwo wesołych uśmiechów”

Królowa:

„ W królestwie powinno być wesoło. Czy potraficie śpiewać?”

Cała klasa śpiewa piosenki: „ W literkowie” i „ Biegnie kreda po tablicy”

( Wesoła Szkoła ).

14. Dama dworu wbiega i krzyczy:

„ Królu, Królowo nieszczęście!

Królewna ... chciała przejść przez jezdnię i ...

mało brakowało a wpadłaby pod samochód.

Za karę została uwięziona przez wróżkę w wieży!

Uwolnić ja mogą ci oto mali rycerze.”

Król:

„ W jaki sposób?”

Dama:

„ Są trzy światła : czerwone, żółte i zielone.

Rycerze muszą powiedzieć, kiedy można przejść przez jezdnię”

Królowa:



„ Uratujcie moją córkę!”

Dziecko VI:

„ To proste!

Światło zielone

Światło zielone

Można przechodzić na drugą stronę

Pojazdów szereg posłusznie czeka

Krzywda nie spotka tutaj człowieka”

Królewna:

„ Dziękuję wam rycerze! To wasza zasługa, że zostałam uwolniona.

Teraz już będę wiedziała kiedy bezpiecznie można przejść przez

jezdnię.”

Król:

„ Moi kochani! Wiecie już jak nazywa się nasza ojczyzna, pięknie

śpiewacie i recytujecie, znacie przepisy ruchu drogowego, wiecie co

zapakować do tornistra więc spytajmy pana dyrektora czy zasłużyliście

na tytuł rycerza – ucznia”

15. Wystąpienie Dyrektora Szkoły.



Dyrektor stwierdza, że uczniowie już bardzo dużo wiedzą i pyta

zebranych, czy można ich przyjąć w poczet uczniów naszej szkoły.

Zagaja, że ślubuje się na sztandar.

16. Werble. Osoba prowadząca ( przewodnicząca szkoły) mówi:

„ Baczność – sztandar szkoły wprowadzić.

Do ślubowania.”

Dwoje dzieci wyciąga prawe ręce w stronę sztandaru, dwa palce opierają

na drzewcu.

TEKST ŚLUBOWANIA

Jestem małym Polakiem

Kocham moją Ojczyznę

Pragnę dbać o dobre imię

swojej klasy i szkoły.

Przyrzekam być dobrym kolegą.

Przyrzekam być przyjacielem zwierząt i roślin.

Będę starał się swoją nauką i zachowaniem

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Ślubuję!

17. Osoba prowadząca:



„ Po ślubowaniu”

„ Poczet sztandarowy wstąp”

„ Do pasowania”

Uczniowie klękają na kolano. ( W tym czasie rycerze wnoszą wielkie

pióro i dyplomy dla uczniów).

Wychowawca:

„ Pasuję cię na ucznia – godnie reprezentuj naszą szkołę”

Prowadząca dziękuje wszystkim za przybycie na uroczystość

ślubowania.

Zaprasza rodziców i pierwszoklasistów na poczęstunek.


