
Scenariusz apelu na rozpoczęcie roku szkolnego

Prowadzący:

Szanowne Grono Pedagogiczne, Drodzy Rodzice, Szanowni Goście i Wy – koleżanki i koledzy! Po 
dwumiesięcznym wypoczynku, po wielu dniach wypełnionych radością, nadszedł dzień, w którym 
– jak co roku – witacie szkołę i nowy rok szkolny.
Dla wielu z was to dzień szczególny: nowa klasa, nowi koledzy i koleżanki oraz okazja do zawarcia 
nowych znajomości. I – chyba co też ważne – szansa na zdobycie wielu umiejętności i 
doświadczeń.
Udaliśmy się na dwa miesiące zasłużonych wakacji, wypoczęliśmy, nabraliśmy sił i z ochotą 
powróciliśmy w szkolne mury. Mam nadzieję, że przygotowany przez uczniów naszej szkoły 
program spodoba się Państwu i wam. Zaczynajmy!

Piosenka: „Jak dobrze nam zdobywać góry”

Uczeń I:

Nowy rok szkolny się zaczyna
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach – zasób nowej wiedzy.
Witaj szkoło, oto wracamy!
Żegnaj piasku nad sinym morzem...

Uczeń II:

Alljahrlich im September, wenn die Schulzeit beginnt
Stehen in den  Vorstadten die Weiber in den Papiergeschaften
Und kaufen die Schulbucher und Schreibhefte fur ihre Kinder.
Verzweifelt fischen sie ihre letzten Pfennige
Aus den abgegriffenen Beutelchen, jammernd
Das das Wissen so teuer ist. Dabei ahnen sie nicht
Wie schlecht das Wissen ist, das fur ihre
Kinder bestimmt wird.

Uczeń III:

Stęskniła się szkoła za nami
Wszystkimi swoimi ławkami.
Katedra tęskni
I Biały Orzeł
Telewizor w świetlicy
A kreda wprost się doczekać nie może,
Tak pisać chce po tablicy.

Uczeń IV:



Sekunden,
Minuten,
Stunden
schleichen dahin.
Langsam,
ganz langsam
bewegen sich
die Zeiger der Uhr.

Jede Sekunde dauert Minuten,
jede Minute Stunden
und jede Stunde einen Tag.

Jedenfalls
scheint es so,
wenn ich hier sitze
und nach vorne schaue.

Ich nicke interessiert,
doch in Wirklichkeit
bin ich meinen Gedanken
ganz weit weg.
Ich traume
mit offenen Augen
vor mich hin.
Manchmal
versuche mich zu konzentrieren,
doch es gelingt mir nicht.

Sekunden,
Minuten,
Stunden
und endlich es klingelt
mein Unterricht ist zu Ende.

Uczeń V i VI (chłopak i dziewczyna przebrani za pierwszoklasistów):
(chłopak): 

 My tu przyszliśmy
Pierwszy raz
Pierwszaki
Zupełnie nowi
Niepewnie
Wchodzi każdy z nas
Przygląda się
Sąsiadowi.

(dziewczyna):

Ten także nowy
Tak jak ja



Może się z nim zaprzyjaźnię?
Gdy razem idą 
Pierwszaki dwa
Od razu robi się 
Raźniej!

Prowadzący:

Siema ! Pierwszaki! Stoicie tu dzisiaj po raz pierwszy. Już jutro te białe bluzki zawisną w szafach, 
zaczną się normalne dni. Pamiętajcie, że w czasie pierwszych miesięcy narodzi się o was opinia – o 
każdym z osobna. Niestety, bardzo wiele zależy od tego, jak wam się uda zaprezentować na 
początku. Dlatego warto się skoncentrować i zadbać o swój szkolny image (o przepraszam – 
możecie jeszcze nie znać tego słowa – to znaczy o swój wizerunek).
Oto kilka przydatnych rad:

(kilku uczniów na zmianę):

1. Aby zyskać w oczach nowych kolegów, trzeba okazać się kimś interesującym na tyle, by 
chcieli zabiegać o twoje względy.

2. Od razu warto okazać się człowiekiem uczynnym, jednak w swej uczynności nienachalnym. 
Daj do zrozumienia, że chętnie wszystkim pomagasz, ale nie narzucaj się ze swoją pomocą.

3. Pokaż się jako ten, na którego można liczyć w każdej sytuacji.
4. Bądź wesołym człowiekiem i jak najczęściej się uśmiechaj.
5. Nie staraj się podlizywać, bo nikt nie lubi lizusów i kujonów.
6. Nie okazuj nikomu swojej pogardy.
7. Nie obgaduj – wart zachować dobre maniery.

A teraz zdradzimy wam – jak zyskać w oczach nauczycieli. Pamiętajcie!!!

1. Nauczyciele lubią, kiedy uczeń jest przygotowany, lecz wcale nie zachwycają się kujonami.
2. Cenią ludzi myślących i dlatego pokaż, że umiesz myśleć i to w dziedzinie, którą dany 

nauczyciel usiłuje wtłoczyć ci do głowy.
3. Od czasu do czasu możesz też wtrącić jakiś trafny komentarz, świadczący o tym, iż 

przemyślałeś zagadnienie.
4. Jeżeli określony przedmiot jest zmorą twojego życia i za żadne skarby nie jesteś w stanie 

wykrzesać w sobie dlań odrobiny zainteresowania, wtedy pozostaje ci nie gadać na lekcji, 
nie robić głupich min, mieć staranny zeszyt i nie rzucać się nauczycielowi w oczy. Może 
wtedy jakoś przetrwasz.

(Zamieszanie, ktoś podbiega do prowadzącego i szepce mu coś na ucho)

Prowadzący:

Niestety, musimy przerwać nasze przedstawienie, ponieważ mamy do przekazania wiadomości z 
ostatniej chwili.

(słychać sygnał rozpoczynający Wiadomości)

Prezenter wydania:



Dzień dobry! ................................ Witam państwa. Oto najważniejsze tematy dnia. Uczniowie 
wracają! Bądźcie czujni! Na prośbę uczniów zmęczonych wakacjami Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu podjęło decyzję o rozpoczęciu roku szkolnego 2004/2005 w dniu pierwszego 
września. Oto jak wygląda organizacja pracy w nowym roku szkolnym:

Uczeń I:
- Pierwszego września w naszej szkole rozpocznie naukę 999 uczniów w 100 klasach 

(a, b, c, d, e, f, ...) itd., po 10 uczniów w każdej klasie.
- Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w szkołach zastaną 

utworzone wyłącznie klasy męskie i żeńskie.
- Zniesiona zostanie funkcja wychowawcy klasowego. Jego obowiązki przejmie 

najsilniejszy uczeń w klasie.
- Kuratorzy w podległych sobie placówkach zarządzą przeprowadzenie losowania. 

Klas, która wylosuje szczęśliwy los, awansuje o jeden oddział wyżej.
- Od pierwszego września zajęcia lekcyjne będą trwały 10 minut, a przerwy – 45 

minut.
- Znosi się obowiązek zmieniania obuwia na terenie szkoły.
- W każdy sobotni wieczór na terenie szkoły organizowana będzie dyskoteka dla 

uczniów, a dla nauczycieli posiedzenie rady pedagogicznej.

Uczeń II:
Będzie też obowiązywał nowy system nauczania i oceniania:

1. Codziennie każdy uczeń może wybrać lekcje, w których chce uczestniczyć.
2. Wprowadzona zostaje nowa poszerzona skala ocen: od 5 do 20.
3. Całkowicie zostają zniesione oceny z przedmiotów artystycznych – sztuki i w-f, a za wyniki 

w nauce z tych przedmiotów zostaną przyznane nagrody rzeczowe: magnetofony, rowery, 
łyżworolki, telefony komórkowe.

4. Zabrania się otwierania okien i drzwi w klasach w trakcie trwania lekcji, gdyż powstały 
przeciąg może spowodować ulotnienie się z trudem zdobytej wiedzy.

5. Na terenie szkoły zostaną zainstalowane przyrządy do mierzenia wysokości ciśnienia 
atmosferycznego w klasach w czasie trwania sprawdzianów.

 Prowadzący wydanie:
A teraz wiadomości sportowe przedstawi państwu .........................................:

Uczeń III:
Witam państwa! W nowym roku szkolnym na lekcjach wychowania fizycznego wprowadzone 
zostają nowe rodzaje ćwiczeń:
- zjeżdżanie po poręczy z przeszkodami,
- bieg przez płot na przystanek PKS i z powrotem,
- wspinaczka po piorunochronie lub rynnie na dach szkoły,
- biegi do sklepiku szkolnego,
- konkurs wybijania szyb z okien piłką futbolową,
- stawanie na głowie – nie tylko na zajęciach wychowania fizycznego.
Dziękuję za uwagę.

Prezenter wydania:
Informacje o pogodzie przekaże państwu................................ 

Uczennica IV:
Witam państwa! Już od jutra wszystkie lekcje w dni pogodne będą się odbywać na boisku 



szkolnym, w parku lub na stadionie OKS–u. Natomiast w dni deszczowe w Multikinie w Opolu. W 
przypadku bardzo złej pogody zaleca się uczniom pozostanie w domach i oglądanie edukacyjnych 
programów telewizyjnych.

Temperatura i ciśnienie mogą być skaczące, z tendencją wzrostową podczas sprawdzianów i 
niezapowiedzianych kartkówek.
W przypadku ciepłej i słonecznej pogody rok szkolny może zostać skrócony i zakończyć się w 
pierwszym dniu wiosny, a więc 21 marca.
Dziękuję państwu za uwagę.

Prezenter wydania:

To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla państwa. Dziękujemy za uwagę...  

(nagle dzwoni telefon – prezenter odbiera, wysłuchuje treści informacji, odkłada słuchawkę, po 
czym zwraca się do widzów)

I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili – za 10 miesięcy znowu będą wakacje!!!

Piosenka: „Wakacje” (kabaretu OTTO)

opracowali 
 Ewa Wiecha-Jung

Cezary Łuczak


