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Ślubowanie klas pierwszych

Os.1.
Serdecznie witamy na naszej uroczystości. Prosimy o powstanie,
nastąpi wprowadzenie sztandaru.
Do hymnu ............................................
Po hymnie.

Os. 2.
Witamy przybyłych na naszą uroczystość gości:

•  Pana burmistrza pana …………………..;
•  Zastępcę burmistrza pana ………………………..;
•  Księży – ……………………………………………;
•  Panią Kierownik Referatu do spraw Oświaty i Sportu – ……….;
•  Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego pana …………
•  Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i pozostałych pracowników

naszej szkoły;
•  Rodziców, koleżanki i kolegów, a szczególnie serdecznie

pierwszoklasistów.

Os. 1.
Prosimy o zabranie głosu Panią Dyrektor.
.............................................................
Prosimy o zabranie głosu zaproszonych gości.

Osoba 2.
My uczniowie Krainy wiedzy, witamy zebranych pierwszoklasistów,
którzy przybyli pobierać nauki w naszej szkole. Jak stary obyczaj
nakazuje, wszyscy  uczniowie tworzą jedną uczniowską drużynę,
która pomaga sobie w kłopotach, a także cieszy się wspólnie z
każdego sukcesu.

I dz.
Kiedy jesteśmy razem,
To nic się nie boimy.
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II dz.
Bo kiedy jesteśmy razem,
To wszystko zwyciężymy.

III dz.
Więc razem, zawsze razem,
Przyjaciel z przyjacielem.

IV dz.
Bo sam niewiele możesz,
A razem można wiele.

Osoba 2.
Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłębianie tajemnic Krainy Wiedzy
oraz dbanie o honor uczniowski, którego zasadami jest słuchanie
naszych przewodników po tej krainie – nauczycieli i wychowawców,
a także przyjaźń i koleżeństwo.

I dz.
Każdy chciałby być odkrywcą,
Kosmonautą, marynarzem.

II dz.
Wielkie śnią nam się przygody,
Dni niezwykłe, pełne zdarzeń.

III dz.
A najtrudniej jest dzień przeżyć,
Dobrze , mądrze i rozsądnie.

IV dz.
Dłoń pomocną podać innym,
Przyjacielem być na co dzień.

Osoba 1.



3

Teraz nastąpi ślubowanie pierwszoklasistów. Zgodnie z tradycją,
kandydaci, zanim zostaną pasowani na uczniów, wypowiedzą
uroczyste słowa ślubowania. Prosimy o powstanie.
Do 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 swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i
nauczycielom.

- Ślubuję.
- Po ślubowaniu.

Osoba 2.
Prosimy Panią Dyrektor, aby dokonała pasowania na ucznia.
..............................................................

Osoba 1.
Prosimy o powstanie, nastąpi wyprowadzenie sztandaru.
Do hymnu. ............................... Po hymnie.

Osoba 2.
Nadszedł czas, aby pierwszaki pochwaliły się tym, czego do tej pory
się nauczyły. Tak niedawno pożegnały przedszkole, rozstały się z
zabawkami, by rozpocząć wędrówkę po krainie wiedzy.
Piosenka „Jestem uczniem”, wiersze: „Witam cię szkoło”, „Witaj
nasza dobra szkoło” i „Pierwszak”.

Dz:
Witam cię Szkoło bardzo radośnie.
Tak dawno , chciałem tu przyjść.
Marzyłem zawsze, że kiedy dorosnę
Z wielką ochotą będę tu iść.
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Dz:
Witam cię szkoło w odświętnym stroju
Z elementarzem w ręce.
Chciałbym by zawsze w twoich murach
Było wesoło i przyjemnie.

Dz:
Może pomoże mi w tym Pani
I mama z babcią zechce.
Tyle tu wokół rzeczy ciekawych,
Czy w swojej głowie to wszystko zmieszczę?

Witaj nasza dobra szkoło
Klaudia
1. Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło.

Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło.
Ewa

2. Bo wracamy wypoczęci i szczęśliwi
Mamy mnóstwo dobrych chęci, wiele siły.

Kamil
3. W szkole czeka na nas nasza pani,

Poprowadzi nas w nieznany świat.

4. Bo dokoła tyle, tyle spraw ciekawych,
Które chcemy jak najlepiej w życiu znać.

5. Szkoła – to przygoda znakomita,
Kto nie wierzy, niech przekona się.

6. I radośnie z nami szkołę wita.
A w jej murach pilnie uczy się.

 „Pierwszak”
Dz:
Jestem bardzo wesoły
Bo już idę do szkoły.
Piaskownicę zostawiam bez żalu.
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Dz:
Książki niosę w tornistrze,
Od czystości aż błyszczę,
Przecież jestem już pierwszak nie – maluch.

Osoba 1.
Od 1 września nasi młodsi koledzy poznają litery, cyfry. Uczą się
malować, wycinać, lepić z plasteliny. Same potrafią Wam o tym
opowiedzieć. Piosenka „W Literkowie i wiersz „Plastelina”

Dz:
Od tego się historia zaczyna,
Że była sobie plastelina.

Dz:
A dalej - tak jak w bajce są wróżki –
Były sobie paluszki.

Dz:
Paluszki szast – prast, fiki – miki,
Zaczęły lepić zwierzątka i ludziki.

Dz.
A potem, już nie wiadomo z jakiej przyczyny,
Wszystko w domu było z plasteliny.

Dz.
Z plasteliny piec i podłoga,
I suknia mamy i od stołu noga.

Dz:
Z plasteliny kot ogon podwinął
I nos rzeźbiarza kichnął plasteliną.

Osoba 2.
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Każdego dnia przed pierwszakami stoją ważne zadania. Uczą się dbać
o porządek w klasie
i jak być dobrym dyżurnym. Piosenki  „ Roślinki w klasie mam” i
„Biegnie kreda po tablicy”

Osoba 1.
Pierwszaki już dziś wiedzą, że warto się uczyć. Zapewnią nas o tym w
wierszu
„Dzieciom na całym świecie”

Dz:
Kiedy będę już duży,
Chcę się ludziom przysłużyć,
Chcę być dobry i miły,
By mnie dzieci lubiły.
Dużo czytać i umieć,
Żeby wszystko zrozumieć.

Dz:
Więcej siły mieć, abym
Mógł w potrzebie ratować.
I z pomocą przyjść słabym.
Chcę być dobrym Polakiem,
Cały tydzień pracować,
A w niedzielę być ptakiem.

Razem:
Dzisiaj mamy święto toteż przyrzekamy –
że o wiele spraw zadbamy,
tak, by w szkole było miło,
dobrze oraz zgodnie.
By na buziach gościł uśmiech
w każdy dzień tygodnia

Piosenka „Familijny blus”
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Osoba 2. : My, czwartoklasiści również składamy Wam życzenia.

Osoba 1.
Na tym zakończyła się nasza uroczystość. Dziękujemy wszystkim za
uwagę.


