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Scenariusz Ślubowania klasy pierwszej

Hymn szkoły

(Do sali gimnastycznej zagląda uczennica-pierwszoklasistka z grupą kolegów i koleżanek)

Szóstoklasista pyta: Kto ty jesteś?

Uczeń odpowiada: Jestem pierwszak.

Sz: Dlaczego stoisz z kolegami przed salą? Dzisiaj czeka was pasowanie na ucznia.

Wchodźcie śmiało! Zapraszamy.

U: Trochę się boimy.

Sz: Czego się boicie?

U: Tego pasowania. Nie wiemy, jaki pas Pan Dyrektor dzisiaj przyniósł do szkoły?

Sz: Oj głuptasy, wchodźcie i nie bójcie się zaraz wam powiem, na czym polega pasowanie.

(szóstoklasista wprowadza pierwszaków, uczniowie kl.VI śpiewają piosenkę)

Piosenka

Ćwierkają wróbelki od samego rana,

ćwir, ćwir dokąd idziesz Marysiu kochana,

ćwir, ćwir dokąd idziesz Marysiu kochana.

A Marysia na to, śmieje się wesoło,

szkolny rok się zaczął, więc idę do szkoły,

szkolny rok się zaczął, więc idę do szkoły.

Szóstoklasista

Wśród pierwszaków chodzą słuchy

Narzekają, więc maluchy

Powtarzają niewesoło

Ślub będziemy, ślub będziemy brać ze szkołą.

Chciał uciekać Szymek mały

Ale Daniel człek bywały

Wytłumaczył mu: kolego

Ślubowanie - to jest całkiem coś innego



2

Musisz przyrzec, że bez przerwy

Będziesz dbał o pani nerwy

Będziesz uczył się starannie

Zachowywał nienagannie

Gdy umowa taka stanie

To jest właśnie ŚLUBOWANIE

Szymek wydał kilka jęków

Potem już się pozbył lęków

I ślubował uroczyście

Nos wytarłszy, nos wytarłszy zamaszyście.

Teraz już wiecie, co to jest ślubowanie. Spójrzcie na Pana Dyrektora, jaki

uśmiechnięty. Pokażcie nam, czego nauczyliście się przez ten miesiąc w szkole. Proszę

wszystkich o ciepłe brawa dla naszych maluchów. Dodajmy im otuchy. Zaczynajcie!

Uczeń

Wie to Natalia, Magda i Jacuś.

Że wielkie święto w szkole jest dziś.

To Ślubowania nadszedł już czas

Pierwszy egzamin na ucznia zdasz!

Rodzice nasi są tutaj z nami,

Żeby egzamin był dobrze zdany!

Może piosenką zacznijmy właśnie,

Wtedy nam wszystkim zrobi się raźniej.

Piosenka

Mam 7 lat i jestem wesoła.

Mam 7 lat już czeka na mnie szkoła.

Z nowymi kolegami poznamy świat

Oni także mają 7 lat.

Mam tornister worek i kapcie

No i chyba mnie rozpoznacie,
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Że jestem uczennicą pierwszej „A”

Chłopcy z mojej klasy to są ASY.

Uczeń

Nasza klasa jest sportowa.

Ciągle boli kogoś głowa.

Boks, karate i zapasy

Ćwiczą asy z naszej klasy.

Więc przedstawiać się nie będziemy,

Trochę się tylko pośmiać chcemy,

By wreszcie pozbyć się tremy.

I chociaż nam zębów trochę brakuje,

To wszakże za to nie grożą dwóje!

Uczeń

Moja siostra w piątej klasie

W trzeciej klasie jest mój brat,

A ja jestem uczniem pierwszej

Bo mam tylko siedem lat.

I tak sobie obiecuję

Od początku równy krok,

Muszę przejść do drugiej klasy,

Mam przed sobą cały rok!

Uczeń

Nasza klasa, pierwsza klasa

Klasa roześmiana,

Jasnym oknem, dużym oknem

Wita nas od rana.

A w tej klasie, naszej klasie

Są Dorotki, Jaś z Adasiem

No i pani taka sama jak ciocia czy mama.
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Piosenka

I Idę do szkoły

A ze mną przyjaciele.

Śpiewam wesoło,                                     RFN. Kim ja jestem?

Bo przygód czeka wiele.                                    Wie każdy z was!

                                                                            Do pierwszej klasy

Niosę tornister                                                     Idę pierwszy raz!

W nim książki i zeszyty.

W nowym piórniku

Mam kredki, długopisy.

Uczeń:

Gdy godzina 7 bije

 Wstaje każdy pierwszak zuch.

Najpierw prędko się umyje

Mydło, szczotka idą w ruch.

Klasa pierwsza się nie spóźnia,

Chociaż jest najmłodszą z klas.

Klasa pierwsza się nie spóźnia

Zawsze w szkole jest na czas.

Oczyszczone już ubranie,

But jak lustro każdy lśni.

Jeszcze tylko zjeść śniadanie

I do szkoły raz, dwa, trzy!

Uczeń:

Znamy już nasze szkolne korytarze,

Wiemy, że po tablicy w klasie się nie maże.

Dyżurny na przerwach o porządek dba,

Przynosi kredę, obowiązki ma.

Pilnuje, by po klasie nie biegały dzieci,

No i żeby nigdzie nie rzucały śmieci.

Chociaż jestem taka mała, wiem, że szkoła jest wspaniała!

W szkole są klasy i dużo dzieci
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A czas nauki tak miło leci!

Mamy książki – są piękne, nowe.

Dlatego każde z nas do nauki jest gotowe.

A nasz pan dyrektor uśmiecha się miło…

Strach gdzieś znikł od razu, lżej się nam zrobiło.

Także pani woźna tak spogląda szczerze!

Dobrze będzie w szkole, teraz już w to wierzę!

I nasza pani dziś do nas puszcza oko…

Nie ma się, co martwić, w szkole będzie „spoko”.

Uczeń

W naszej pierwszej klasie,

jak we wszystkich klasach,

nie brak wiercipięty, nie brak ananasa!

Mamy parę gaduł i spóźnialskich furę,

oraz tych co piszą,

jak kura pazurem.

Ale przyrzekamy skończą się kłopoty,

już my wszyscy panią

przekonamy o tym!

Niech państwo nie myślą, że to puste słowa,

bo dziś między nami

stanęła umowa!

Piosenka

Autobusem, albo pieszo

Z tornistrami i kapciami

Z miną hardą na obliczu

A w orszaku dumne mamy!

Wszyscy wokół jakby mniejsi

A szczególnie przedszkolaki

Pierwszy krok w dorosłe życie,

 Bo jesteśmy już pierwszaki.
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Pierwsza klasa, ekstraklasa,

Nasza klasa, dobra nasza.

Lecz się staraj, ucz się bracie

Trzymaj fason w ekstraklasie.

Czy z chłopakiem, czy z dziewczyną.

W klasie musisz być rodziną

Wyjdziesz na tym nienajgorzej

Bo w nieszczęściu do pomorze.

A nad wszystkim czuwa pani,

To kapitan, co prowadzi

Okręt klasy poprzez rafy

Wiedzy ludzi, dawne czasy.

Uczeń

A w tej naszej Ojczyźnie

Wiatr piosenkę nam gwiżdże.

Szumią brzozy, kłosy i sosny.

Lecz najmilszym w niej dźwiękiem

Polska mowa brzmi pięknie,

Słowa, które z tej ziemi wyrosły.

Uczeń

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze, biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość.

Biel – Serce czyste.

Piękne są nasze barwy ojczyste.

Piosenka

To jest nasze drzewo, co ma gruby pień

Krzepko wrosło w ziemię, mocno trzyma się.

Mama, tato gałąź z dziadkowego pnia.

Starsza siostra listek, a kwiatuszek ja.
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Nie złamie go wiatr

Ani zima zła

Niechaj rośnie w górę

I owoce ma

Listki i gałęzie ze wspólnego pnia

to jest twoje drzewo,

to rodzina twa.

Ogród to jest Polska

Wiele różnych drzew.

Jabłoń to czy grusza

Miejsce wolne jest.

Dbajmy o korzenie

Z ziemi czerpią sok

Kwitnie owocuje

 rośnie drzewo – dom.

Katechizm polskiego dziecka

Kto ty jesteś?

Polak mały.

Jaki znak twój?

Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?

Między swemi.

W jakim kraju?

W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia?

Mą Ojczyzną.

Czym zdobyta?

Krwią i blizna.

Czy ją kochasz?

Kocham szczerze.

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę.
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Uczeń

My już dużo umiemy panie dyrektorze.

Wiemy, że Bałtyk – to polskie morze.

Polska to nasza Ojczyzna, piękna i każdemu bliska.

Jej godłem jest Orzeł Biały, w czerwonym tle błyszczy cały.

Flaga też biało-czerwona, przez wieki krwią naznaczona

Wisła – największa polska rzeka,

swym pięknem wszystkich nas urzeka.

Teraz już ślubować z honorem możemy,

Jak być dobrym uczniem doskonale wiemy.

Prowadząca: Pokazaliście nam, co potrafią pierwszaki. Do tej uroczystości przygotowaliście

się solidnie. Pamiętajcie o swoich nowych obowiązkach przez cały rok. Wypełniajcie je

sumiennie i z ochotą, a wtedy szkoła będzie wesoła. Ogłaszam wszystkim tu zgromadzonym,

że stojący tu uczniowie zasługują na miano ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana

Kochanowskiego w Wierzchowiskach.

Przystępujemy do Ślubowania. Proszę wszystkich o powstanie.

Wprowadzenie do aktu ślubowania:

1.Wprowadzenie sztandaru szkoły.

2. Hymn państwowy.

3. Uroczyste ślubowanie.

Tekst ślubowania

 Ja najmłodszy uczeń naszej szkoły ślubuję na sztandar,

 że będę dobrym Polakiem,

 będę dbał o dobre imię swojej klasy i szkoły,

 będę uczył się w szkole jak kochać Ojczyznę,

 jak dla niej pracować kiedy urosnę,

 swym zachowaniem i nauką,

 będę sprawiał radość rodzicom i nauczycielom.
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4.Pasowanie na ucznia.

Szóstoklasista – Prosimy teraz Pana Dyrektora o dokonanie pasowania tych

pierwszoklasistów na uczniów. (Pan Dyrektor przy pomocy dużego ołówka dokonuje aktu

pasowania.)

5. Krótkie przemówienie dyrektora.

6. Hymn szkolny.

7. Wyprowadzenie sztandaru szkoły.

8. Złożenie wiązanki z biało-czerwonych kwiatów przez pierwszoklasistów przed tablicą

upamiętniającą patrona szkoły Jana Kochanowskiego.

9. Wręczenie pierwszakom upominków i dyplomów przez uczniów klasy szóstej.

10. Pożegnanie gości.

                                                                                            Opracowanie: Bożena Szostek


