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W scenariuszu zostały wykorzystane fragmenty opracowań: 
- „ Pokaz pomocy szkolnych” 
 „ Dzień Nauczyciela na wesoło”  
 
 



Uczeń 1: 
Przyśniło mi się wieczorem, 
Wiecie, we śnie jest tak czasem! 
Że byłem… panem profesorem, 
I- że uczyłem naszą klasę. 
Zadrżałem. Jak dam sobie radę 
Z tym, za przeproszeniem- 
Wyjącym stadem? 
 
Krzyknąłem: Cisza! 
Ale mnie nikt nie usłyszał,  
Stchórzyłem. Co tu gadać wiele, 
Nawet schowałem się do szatni – wołając: 
Byłem nauczycielem pierwszy raz… 
I ostatni!!! 
 
Uczeń 2: 
 
Sami czasem nie wiemy, skąd nam się to bierze, 
Jakiś duch w nas widocznie niezbyt mądry mieszka, 
Ale dzisiaj naprawdę przepraszamy szczerze 
Za Agnieszkę, Małgosię i Bartka, i Leszka 
I Artura, co w pracowni zbił tę szklaną kulę. 
I Maćka, co przedrzeźniał, i wszystkich w ogóle. 
 
Uczeń 3: 
 
Szanowne nasze Grono Pedagogiczne! 
Jest super! Po prostu fantastyczne! 
W dniu Waszego wspaniałego święta 
Prosimy, by każdy zapamiętał 
 Że za trudną pracę z nami i okazane serce, 
Chylimy głowy w ogromnej podzięce. 
Korzystając z tej uroczystej chwili- 
 wszystkich nauczycieli piosenką i wierszem uczcijmy.  
 
Piosenka nr 1 
 
Uczeń 4: 
 
Szkoła, szkoła, szkoła. 
Jak zawiłe mogą być jej losy i jak trudne… 
Przypadki uczniów, którzy do niej chodzą. 
Na początek- uczeń mądrala 
 
Uczeń 5: 
 
Proszę pani, czy pani wie? Że ja mam zawsze rację? 
Wiem wszystko najlepiej, 
Swą wiedzę mógłbym sprzedawać w sklepie! 



Sprzedawać codziennie- o, tak, bez wątpienia! 
Lecz nie znam, niestety, tabliczki mnożenia… 
 
Uczeń 6: 
 
Ucz się matmy mój kochany 
I polskiego też się ucz 
Jeśli nie- ten fakt jest znany, 
Że kamienie będziesz tłuc. 
 
Uczeń 7: 
 
Bardzo lubi szkołę mój kolega Jasiek 
I dlatego po dwa lata siedzi w każdej klasie. 
 
Uczeń 8: 
 
Cztery pałki masz z polskiego 
A z tej maty chyba z pięć 
I z historii pani 
Też postawić ma je chęć. 
 
Uczeń 9: 
 
Dobrym jest kolegą Adaś, 
Znakomicie podpowiada. 
Siedzę razem z tym Adagiem, 
Drugi rok w tej samej klasie. 
 
Całe źródło mojej wiedzy- 
W tym- co szepną mi koledzy. 
Z pomocy szkolnych naszym zdaniem 
Najlepsze jest… podpowiadanie. 
 
Uczeń 10: 
 
Ja wśród uczniów się wyróżniam 
Tym, że się na lekcję spóźniam. 
 
Uczeń 11: 
 
Lekcja ledwo się zaczęła, 
A ja marzę już o przerwie. 
Wrzesień ledwo co się skończył, 
A mnie śni się piękny czerwiec. 
 
Ja zmieniłabym kalendarz, 
Każdy przyznałby mi rację, 
Zamiast lekcji- od dziś będą 
Same przerwy i wakacje! 



Uczeń 12: 
 
Zbieram znaczki, fotosy, muszle większe i małe, 
Zbieram chętnie motyle i nalepki z zapałek. 
Zbieram drobne kamyczki i powiadam- na szczęście, 
Ale w szkole złe stopnie- zbieram jednak najczęściej… 
 
Uczeń 13: 
 
Lubię szkołę, lecz ten problem ciągle działa mi na nerwy- 
Wszystkie lekcje są za długie, a za krótkie wszystkie przerwy! 
 
Uczeń 14: 
 
Samochwała w kącie stała i tak wciąż opowiadała… 
 
Uczeń 15: 
 
Zdolna jestem niesłychanie, 
Najpiękniejsze mam ubranie, 
Moja buzia tryska zdrowiem, 
Jak coś powiem, to już powiem. 
Jak odpowiem, to roztropnie, 
W szkole mam najlepsze stopnie. 
Śpiewam lepiej niż w operze, 
Świetnie jeżdżę na rowerze. 
Znakomicie muchy łapię, 
Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. 
Jestem mądra, jestem zgrabna, 
Wiotka, słodka i powabna. 
A w dodatku, daje słowo, 
Mam rodzinę wyjątkową: 
Moja mama taka tęga, 
Moja siostra taka mała, 
A ja jestem samochwała! 
 
Uczeń 16: 
 
Kochani nauczyciele, za te wszystkie bolączki 
I problemy, jakie macie z nami 
Piosenkę Wam zaśpiewamy. 
 
Piosenka nr 2 
 
Uczeń 17: 
 
Chcemy państwu pokazać, że szkolna rzeczywistość może być niezwykle barwna, wręcz 
różowa. Zapraszamy teraz na kabaretowy pokaz pomocy szkolnych. 
 
Muzyka- Mission Impasble 



Uczeń 18: 
 
Wszyscy wiemy, że nasze szkolnictwo 
przechodzi burzliwy okres reform. 
Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom, 
wiele wiodących na rynku firm przygotowało 
ofertę dla szkół. Oto pokaz pomocy szkolnych niezbędnych w szkole.  
Zapraszamy naszych szanownych gości! 
 
Uczeń 19: 
 
Proszę państwa! Powiedzcie, co widzicie?! 
Tak, zgadza się, są to okulary, ale już sam ich kolor wskazuje, 
że nie są to takie sobie zwyczajne szkła. 
To są specjalne, rewelacyjne, jedyne w swoim rodzaju RÓŻOWE OKULARY! 
 
Uczeń 20: 
 
Obserwując szarą rzeczywistość szkolną i dokonując wielu, wielu sondaży 
wśród społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej nasza firma „ Coloring life” 
wypuściła na rynek znakomity produkt – okulary, które unowocześnią dotychczasowy proces 
dydaktyczny. 
 
Uczeń 19: 
 
Oto model specjalnie zaprojektowany dla uczniów znerwicowanych. 
Po nałożeniu tych soczewek, twarz każdego pedagoga jest zawsze  
uśmiechnięta  i niezwykle czuła, nawet na lekcji… 
 
Uczeń 21: 
 
Uwaga, uwaga! Propozycja dla nauczycieli. Z myślą o nich nasi eksperci 
stworzyli  różowe szkła służące specjalnie do sprawdzania klasówek.  
Produkt ten otrzymał atest Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Okulary te są warte każdych pieniędzy. 
Satysfakcja gwarantowana! 
 
Uczeń 22: 
 
Wszyscy doskonale wiemy, z jakim trudem wiedza trafia do niektórych uczniowskich głów. 
Nic nie pomaga, że te części ciała służą nie tylko do noszenia czapki. 
 
Uczeń 23: 
 
Nauczycielu! Nie jesteś sam. Firma „ Sadex Interprises” myśli o tobie bez przerwy. Oto nasz 
najnowszy zestaw do wbijania wiedzy w głowy najbardziej zatwardziałym leniom. 
 
Uczeń 24: 
 
Przeprowadzone na ochotnikach testy udowodniły, że po zastosowaniu tych narzędzi  



w klasach IV- VI średnia ocen podniosła się w zadziwiający sposób. 
 
Uczeń 25: 
 
Teraz mamy coś specjalnego, nie tylko dla nauczycieli! 
Oto przepuszczarka uniwersalna! Hit sezonu!Prosta w obsłudze, niezawodna w działaniu. 
 
Uczeń 26: 
 
Przepuszczarka szczególnie polecana jest na długich wykładach. Wpuszczamy jednym 
uchem, wypuszczamy drugim. 
 
Uczeń 27: 
 
To już wszystkie pomoce szkolne, które chcieliśmy państwu zaprezentować. 
Mamy nadzieję, że dzięki nim szkolna rzeczywistość stanie się kolorowa i zabawna. 
 
Muzyka- Mission Impasible 
 
Uczeń 28: 
 
A kiedy minie czas i miną lata, 
I nie wiem, ile lat upłynie nawet, 
Gdy przyjdzie rozwiązywać trudną sprawę 
Wrócą do nas słowa spośród ławek. 
 
A jeśli sami staniemy w środku klasy 
I kiedy pierwszy zrobimy  ręką znak, 
Przypomnimy sobie tamte szkolne czasy 
I to, że tę literę trzeba pisać tak. 
 
Zapowiedź i prezentacja krótkiego pokazu tańca towarzyskiego. 
 
Uczeń 29: 
 
Kochani nauczyciele, bądźcie wciąż z nami! 
Czy jesteśmy duzi, czy jeszcze mali. 
Życzymy wam szczęścia na następne lata- 
Niech żyje i rozkwita nasza oświata. 
 
Za to wszystko, co dla nas tajemnicą, 
Przed nami sporo szkolnych lat… 
Za to składamy Wam wiele życzeń, 
Z nimi jesienny, najpiękniejszy kwiat. 
 
Piosenka3 - wszyscy uczniowie śpiewają   piosenkę pt : „ Dziękujemy” 
 
 

Koniec 


