
Scenariusz  uroczystości z okazji  

50-lecia Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy 
 w Zabrzu – część artystyczna 

21-22.11.2014 

 
Scenografia: scena , kurtyna, stolik z 3 krzesłami, ? ławki, ekran, rzutnik, stolik pod rzutnik, 
kwiaty dla nauczycieli,  
 
Występujący: uczniowie wyróżnieni:  
 
 
Dekoracja, kostiumy:  
 
 

 

Data Zadanie 
 

Odpowiedzialni 

20.11.2014 
Czw. 

1.Przygotowanie na sali gimnastycznej dekoracji 
do przedstawienia.                                                                

A. Leśniak,IB, SG                     
i  klasy teatralne 

20.11.2014 
Czw. 

2. Ustawienie sceny do występów – do godz. 
14:00. 
   Od godz. 15:00 – próba generalna.                             

woźny 
 

21.11.2014 
Pt. 

3. Klasy I-III, oddziały przedszkolnego: 
   od godz. 8:00 do 9:00 akademia z okazji 50-lecia 
szkoły. 
   od godz. 9:00 do 9:30 spotkanie w klasie, tort. 
   Klasy IV – VI:                    
   od godz. 8:00 do godz. 9:30  zajęcia w klasie, 
wykonanie     
    plakatu do legendy, poczęstunek - tort. 
Godzina 10:00 msza św. w kościele pw. NSPJ w 
Rokitnicy. 
    Przeniesienie sztandaru przez Samorząd 
Uczniowski.     
    Przekazanie sztandaru przez Radę  Rodziców.  
    Poświęcenie sztandaru. 
Od godz. 11:00  do 12:30- klasy IV – VI akademia  
    od godz. 11:00  do 12:30 – zajęcia w salach 
klasy I-III. 
 

Wychowawcy klas 

21.11.2014 
Pt.. 

4. Plan akademii dla uczniów klas 0-III:  
 

Powitanie gości. Wręczanie cukierków wszystkim 
gościom. 

MF, 
J.Maciejewska, 
uczniowie, kosz  
z cukierkami 

Pokaz slajdów ,,E-pocztówka” 
 

IG 

4.1. O godz. 10:00 –Wprowadzenie i 
wyprowadzenie   

MF, 
J.Maciejewska – 



sztandaru szkoły, komenda: J.Maciejewska 
        odśpiewanie hymnu (2 min.) 
 

podawanie 
komendy,  
Hymn  gra AŁ 

4.2Przemówienia - Dyrektora szkoły (3 min.): 

       - powitanie gości. 
 

 

5. Część artystyczna: 
 

 

5.1 Prowadzenie części artystycznej: 
- słowo wiązane dotyczące: przyjęcia nowej nazwy 
szkoły  

Ad, ER 

 
5.2 Występ zespołu tanecznego naszej szkoły. 
Odtworzenie … 
 

 
 

 5.3 Występ chóru. 
     keyboard 
 

AŁ 

5.4.Przestawienie teatralne pt. ,,Lis Witalis” (50 
min.). 
 

Anna Leśniak 

 4. Plan akademii dla uczniów klas IV-VI: 
 

 

4.1 Powitanie gości. Wręczanie cukierków 
wszystkim wizytującym. 

 

4.2 Pokaz slajdów ,,E-pocztówka”. 
 

 

 
4.3. O godz. 10:00 –Wprowadzenie wprowadzenie 
sztandaru szkoły, komenda: J.Maciejewska 
        odśpiewanie hymnu (2 min.) 
 
4.4Przemówienia - Dyrektora szkoły (3 min.): 
       - powitanie gości. 
 
 

 

4.5 Wyprowadzenie sztandaru 
 

 

6. Część artystyczna: 
 

 

 Prowadzenie części artystycznej: 
6.1 słowo wiązane dotyczące: przyjęcia nowej 
nazwy szkoły  
  Zaproszenie do występu laureatów różnych 
konkursów. 
 

 

 
6.2  Występy laureatów konkursów: 
      - Z rzutnika wyświetla się obraz holu, na 
krzesłach siadają  

 



     uczniowie z tornistrami, przebierają się, 
rozmawiają ze  
     sobą, ktoś je, ktoś pije, na środku sceny stoi 
stolik na nim     
     telefon .  Wiktoria rozkłada skrzypce, czyści je, 
przegląda  
     nuty.   
     Nagranie dzwonka.    
     Na scenę wchodzą dzieci. 
 
6.3  Występ zespołu tanecznego naszej szkoły. 
 
Paweł :Super dziołchy!- tancerki dziękują Pawłowi, 
wnoszą go na scenę i uciekają. 
 
a)  Paweł Kostka – recytuje wiersz pt. ,,Poszoł 
piesek do frizjera” Fojerman. 
Edyta i Aneta wstają z krzeseł i oglądają coś na 
telefonie. 
 
b) Edyta Macikowska – recytuje wiersz pt. 
,,Małpa w kąpieli”  Aleksandra  Fredry. 
 
c)Aneta Dolatowska – recytuje wiersz pt. ,,Chory 
kotek”  Stanisława Jachowicza. 
 
- Dziewczyny wracają na swoje krzesła.  
   Na środek sceny wchodzą Daria Pudło i Julia 
Jarasz.  
   Oglądają album i rozmawiają. 
 
d) Daria Pudło – recytuje wiersz pt. ,,Żyrafa” 
Tomasza Nowaczyka, 
 
e) Julia Jarasz – recytuje wiersz pt. ,,Koń” 
I.K.Gałczyńskiego 
- Dzwoni telefon.  Mateusz odbiera. 
 
f)  Mateusz Szoć – recytuje wiersz pt. ,,Telefon do 
wuja Leona” Tomasza     
    Plebańskiego. 
 
- Wyłącza telefon i dołącza do  kolegów. Dzwoni 
telefon. Podchodzi Agata. 
 
g)  Agata Strugała – recytuje wiersz pt. ,,Ptasie 
radio” Juliana Tuwima. 
h)  Wiktoria Szmidt– gra na skrzypcach. 
i)  dzwonek – uczniowie schodzą ze sceny 
 



 

 6.4  Słowo wiązane: informacje dotyczące byłego 
chóru szkolnego prowadzonego przez 
p.S.Lisowicz. 
 
 

 

6.5  Występ chóru. 
     keyboard 
 

 

 6.6 Przestawienie teatralne pt. ,,Lis Witalis” (50 
min.). 
 

 

 

 

22.11.2014 

 
Scenografia: scena , kurtyna, stolik z 3 krzesłami, ławki, ekran, rzutnik, stolik pod rzutnik, 
kwiaty dla nauczycieli,  
 
Występujący: uczniowie wyróżnieni:  
 
 
Dekoracja, kostiumy:  
 
 

 

Data Zadanie 
 

Odpowiedzialni 

22.11.2014 
Sob. 

1. Plan akademii:  
 

Powitanie gości. Wręczanie cukierków wszystkim 
wizytującym. 

 

Pokaz slajdów ,,E-pocztówka” 
 

 

1.1  Odtworzenie motywu muzycznego hymnu 
republiki z filmu ,,Star wars”.  
       Dyrektor B.Olichwer wprowadza  
       byłych dyrektorów i siada z nimi do stolika. 

 

 
1.2. O godz. 10:00 –Wprowadzenie sztandaru 
szkoły, komenda: J.Maciejewska 
        odśpiewanie hymnu (2 min.) 
 
1.3  Przemówienie - Dyrektora szkoły (3 min.): 
       - powitanie gości. 
 
1.4 Rozmowa z byłymi dyrektorami szkoły 
(K.Stolecki, K.Lipa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Odtworzenie nagranego wystąpienia 
p.I.Wolnej. 
 
1.5  Zaproszenie przewodniczącego Rady Miasta 
do wystąpienia i nadania szkole imienia 
,,Miłośników Rokitnicy”. 
(odczytanie uchwały) 
 
1.6  Przemówienia:  
     - Pani Prezydent Miasta –  
 - przewodniczącego Rady Miejskiej: Mariana 
Czochary, 
   - dyrektora delegatury Jadwigi Króliczek, 
      - przedstawiciel organu prowadzącego, 
      - osoby chętne do wystąpienia, 
- wystąpienie przedstawiciela Samorządu 
Uczniowskiego, 
      - wystąpienie przewodniczącej Rady Rodziców 
– Beaty Blachy, 
      - wystąpienie absolwentki SP nr 28 w Zabrzu – 
Klaudii Tokarz. 
 

 
 

 
1.7.  Podziękowanie zapracę w szkole byłym 
dyrektorom  i byłym nauczycielom SP nr 28 w 
Zabrzu. 
 
Wręczenie kwiatów i podziękowań byłym 
nauczycielom i pracownikom szkoły (dziewczynki i 
chłopcy do  wręczenia kwiatów – róż) 
B.Olichwer– róże dla dyrektorów i antyram– 
 
przy dzwiękach utworu zespołuQueen 
       ,,We are the champions”.  

 

Wyprowadzenie sztandaru 
 

 

2. Część artystyczna: 
 

 

Prowadzenie części artystycznej: 
2.1 Słowo wiązane dotyczące: przyjęcia nowej 
nazwy szkoły  
  (w czerwcu głosowanie, wybór imienia), Małej 
Ligi      
  Recytatorów, udziału uczniów w konkursach 
recytatorskich  
 I teatralnych, obowiązkowych zajęć z 
regionalizmu w klasach  
  I-III, autorskich programów regionalnych w 
klasach I-VI,    
  sukcesów uczniów na różnych szczeblach. 

A. Derela 
 i E. Rogacka 



  Zaproszenie do występu laureatów różnych 
konkursów. 
 

 
2.2  Występy laureatów konkursów: 
      - Z rzutnika wyświetla się obraz holu, na 
krzesłach siadają  
     uczniowie z tornistrami, przebierają się, 
rozmawiają ze  
     sobą, ktoś je, ktoś pije, na środku sceny stoi 
stolik na nim     
     telefon .  Wiktoria rozkłada skrzypce, czyści je, 
przegląda  
     nuty.   
     Nagranie dzwonka.    
     Na scenę wchodzą dzieci. 
 
a). Taniec zespołu tanecznego naszej szkoły. 
 
Paweł - Super dziołchy!- tancerki dziękują Pawłowi 
i wnoszą go na scenę i uciekają. 
 
b)  Paweł Kostka – recytuje wiersz pt. ,,Poszoł 
piesek do frizjera” Fojerman. 
- Dzieci schodzą ze sceny. 
 Edyta i Aneta wstają z krzeseł i oglądają coś na 
telefonie. 
 
c) Edyta Macikowska – recytuje wiersz pt. 
,,Małpa w kąpieli”  Aleksandra  Fredry. 
 
d) Aneta Dolatowska – recytuje wiersz pt.  
,,Chory kotek”  Stanisława  
   Jachowicza. 
 
- Dziewczyny wracają na swoje krzesła.  
   Na środek sceny wchodzą Daria Pudło i Julia 
Jarasz.  
   Oglądają album i rozmawiają. 
 
e) Daria Pudło – recytuje wiersz pt. ,,Żyrafa” 
Tomasza Nowaczyka, 
 
f) Julia Jarasz – recytuje wiersz pt. ,,Koń” 
I.K.Gałczyńskiego 
- Dzwoni telefon.  Mateusz odbiera. 
 
g)  Mateusz Szoć – recytuje wiersz pt. ,,Telefon 
do wuja Leona” Tomasza     
    Plebańskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Wyłącza telefon i dołącza do  kolegów. Dzwoni 
telefon. Podchodzi Agata. 
 
h)  Agata Strugała – recytuje wiersz pt. ,,Ptasie 
radio” Juliana Tuwima. 
- Wyłącza telefon i dołącza do kolegów.    
 
i)  Wiktoria Szmidt– gra na skrzypcach. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2.3  Słowo wiązane: informacje dotyczące byłego 
chóru szkolnego prowadzonego przez 
p.S.Lisowicz. 
  Dedykacja występu chóru wszystkim 
nauczycielom i pracownikom szkoły. 

 

 2.4  Występ chóru. 
     keyboard 
 

 

 2.5 Słowo wiązane: informacje na temat: innowacji 
teatralnych, współpracy szkoły z aktorami 
(J.Kuczera, R.Spinek, Artur Święs, Mirosław 
Orzechowski, Teresa  Adamkiewicz, Joanna 
Marcin i Romaniakowie, Agnieszka Kurda, 
Dindorfowie, Lewandowscy, Anna Leśniak, 
sukcesów teatralnych. 
 

 

 2.6 Przestawienie teatralne pt. ,,Lis Witalis” (50 
min.). 
 

 

 2.7  Słowo wiązane: zaproszenie do wystąpienia 
pani  Anny Leśniak i  pana Jerzego Kuczery, pani 
Marii Popławskiej. 
 

 

 2.8 Słowo wiązane: zaproszenie do występów 
absolwentów szkoły 

 

 2.9  Występ absolwentów szkoły: 
 
a) Michał Kycia – gra na akordeonie, 
 
b) Marta Kocur – recytacja wiersza  K.I. 
Gałczyńskiego pt. ,,Dyrektor i pomnik” – 3 min 
 
d)Anna Więcek – śpiew 
 
e) Marta Strugała – recytacja wiersza Wisławy 
Szymborskiej pt. ,,Mała dziewczynka ściąga 
obrus” 
 
f) Nina Duda – recytacja wiersza 
 

 



g) Karolina Borner – śpiew 
 
h) Ada Duda – recytacja  
 
i) Kinga Jędrysik – śpiew do słów wiersza 
K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Deszcz” 
 

 3.  Słowo wiązane: prowadzące zapraszają do 
wspólnego odśpiewania piosenki pt. ,,Sto lat” 
Dyrektor szkoły zaprasza  gości do zwiedzania 
szkoły i poczęstunku.  

 

 3.1Wjazd tortu urodzinowego. 
    Przygotowanie talerzyków, widelczyka, noża. 
   Krojenie tortu: B.Olichwer, B.Blacha, A.Opioła 

 

 3.2 Zaproszenie na poczęstunek i zwiedzanie klas.  

 4. Zwiedzanie klas (dzieci z klas IV-VI). 
 
s.10 – A.Gabzdyl, J. Graeser, 
s.11 – B.Stelmaszczyk, 
s.12 – I.Dąbkowska (kawiarenka) 
s.13 - P.Naguszewska, A.Derela 
s.14 – J.Szewczuk, E.Rogacka, 
s.15 – K.Włoczyk, M.Kuśmierczak, 
s.16 – I. Malinowska-Wolny, I.Guzy, 
s.17 – M.Flak, 
s.18 – I.Boborowska, 
s.19 – A.Mikulak-Szczodra, B.Kaszuba Nawrat  
s.20 - D. Zabielna,  
s. 21 - S.Globisz, 
s.22 – S.Węglarz, 
s. 23 – S.Paszko, 
s. 24 – S.Kurtek, 
s. 25 – J.Brzozoń, 
s. 25a – J.Drynkowska, 
s. 26 – R.Urban, D. Ciesielska 
 

 

 5.  Poczęstunek dla zaproszonych gości (godz.  
12.30 – 13.30). 
    Dzieci dołączają się do wychowawców w 
klasach. 

 

 6. Odtworzenie prezentacji multimedialnej  w 
gabinecie pedagoga i w sali 25, 16, 21, 18. 

 

 7. Pożegnanie gości- wręczenie podarunku 
     (kalendarz i długopis dla zaproszonych gości)  

 

 


