
 
SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

 
Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i zawodówki. 

 
Prowadzący : Ewelina Żemła, Małgorzata Rok. 
 
Opracowanie muzyczne : Romana Baron, Zbigniew Lejawka, 

Aleksandra Pławecka- Brauntsch 
                        
                  
KONFERANSJER 1 ( Dominik Zientek ) powitanie : 
   Witamy wszystkich Gości i zapraszamy na koncert życzeń, 
przygotowany przez uczniów naszej szkoły. 
 
1. Piosenka „Sen do kołyski” i wiersz w wykonaniu Angeliki Wybrańczyk 

 
                    Kiedy pójdę w świat, 
                        W daleką drogę, 
                       I gdy ciężko będzie mi, 
                      Gdy pomyślę : „już nie mogę” 
                      Wtedy w myślach będziesz Ty. 
                    Bo uczyłeś mnie by walczyć, 
                      By posłusznej stronie iść, 
                    Nauczycielu drogi, powiem prawdę, 
                       Taki jak Ty , chciałbym być. 
 
 
KONFERANSJER 1 (Dominik Zientek): Dzisiejszy dzień jest jak 

niedziela bo świętujemy Dzień Nauczyciela 
Z tego też powodu teraz tu stoimy 
I na koncert życzeń serdecznie poprosimy.  
 
 
Konferansjer 2 ( Artur Weisman) : Serdecznie witamy 

wszystkich Pracowników Szkoły i zapraszamy do wysłuchania naszego 
koncertu życzeń z okazji Waszego święta.  
 

        Z grzeczniutkim ukłonem  

Z uśmiechem radości.  

Witamy dziś wszystkich   

zebranych tu gości                                       Karolina Góralczyk 

Chcemy mówić wiersze   



I zaśpiewać ładnie  

Proszę się nie gniewać,  

Gdy nam źle wypadnie. 

 

            PIOSENKA „ Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia” 
 
Konferansjer 1: Prosimy by jako pierwsi przyjęli od nas gorące życzenia 
Panowie dyrektorzy. 
Wdzięczni za Ich trud uczniowie, dedykują Panom wiersz.  
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze!                            Patrycja Mincer 
Obserwujemy jak nad nami Pan orze 
Jak Pan daje nam serca wiele 
Jak tajemną wiedzę do stóp naszych Pan ściele. 
Za tyle trudu, przyjmij nasze życzenia 
Niech ta troska, którą już każdy z nas docenia 
Da Ci wiele radości ! A od nas Panie Dyrektorze 
Miej pociech wiele o każdej życia porze. 
 

      
 
Prosimy nam dziś wybaczyć,                               Jagoda 
że byliśmy czasem źli,  
i z uśmiechem na nas patrzeć,  
bo, co złego- to nie my.  
Przynosimy dar uczniowski, 
wyśpiewany z serc jak z nut: 
słowo-miłość za Wasze troski, 
słowo-wdzięczność za Wasz trud. 
 

                PIOSENKA : „ Iść w stronę słońca”. 
 
Konferansjer 2 : Teraz prosimy o uwagę wszystkie Panie uczące w 
młodszych klasach . Przyjmijcie drogie Panie życzenia samych 
słonecznych dni i zadowolenia z codziennej pracy.  
 
 
Życzymy naszej drogiej Pani,           Weronika Zdunek 
by każdy dzień był miły dla Niej.  
By ranny budzik, srebrne dźwięki  
układał dla Niej w takt piosenki.  



6.Dawid Kumorek : 
 
By zaczynała dzień wesoła              Dawid Kumorek 

i żeby znikła zmarszczka z czoła  
By wiatr Jej pachniał, śmiech Jej szumiał  
by każdy w szkole Ją rozumiał. 
 

 
To Ona wita cię w progu,              Małgosia Paliczka 

jak własne wita się dzieci.  
To Ona uczy cię patrzeć,  
Słyszeć, i myśleć, i świecić.  
 
 
To Ona ma serce matki,               Piotr Ligenza 
które się cieszy i trudzi, 
w drogę wyprawia cię mądrze, 
uczy cię świata i ludzi... 
 
                    PIOSENKA : „Więc chodź pomaluj mój świat”. 
 
 
Konferansjer 1:Gorące życzenia pomyślności i sukcesów pragniemy 
złożyć Paniom i Panom uczącym naszych starszych kolegów . 
 
 
Razem : dziękujemy Wam, nauczyciele. 
 
 
Dla pani od polskiego                   Sandra Polok 
Bukiecik maków polnych, 
Biało-czerwone róże 
Dla pani od historii. 
 
Dwie palmy smukłe, niby              Klaudia Skapczyk 

W zeszycie kaligrafii 
dla Pani od plastyki , 
Co wymyśla co lekcja nowe formy i techniki. 
 
Trzy razy stokrotki,                      Krystian Kołoch 

stokrotnie na rysunku 
dodane, pomnożone- 
dla Pani od rachunków. 



 
 
Kalina znad potoku,                      Dominika Cierpioł 

Z wiersza Lenartowicza, 
Dla pana, co nas w nuty 
Zawiłe wtajemnicza. 
 
Dla pani od przyrody-                  Mateusz Wiencek 

Storczyki bardzo rzadkie, 
Dla pana od informatyki - 
Internet na dokładkę 
 
Kto dalej kto wyżej, kto szybciej ?             Karolina Żur 
O tyczce jak ptak w powietrze , 
To nasi wuefiści kochani, niech przyjmą podziękowanie. 
 
Dla pani z biblioteki za garść wiedzy książkowej,    Asia Wierzyńska 

Za to że chce z nas zrobić mole książkowe.  
 
Modlitwy, różaniec i czytanie Biblii                             Aneta Czerwińska 
To zasługa Pań od religii  
 
 
 
Panie święty, ty widzisz z wysokiego nieba,          Artur Kalemba 
Ile się w tej zawodówce umordować trzeba 
Świat stworzyłeś ogromny, piękny, kolorowy, 
Ale po co żeś stworzył tyle przedmiotów zawodowych. 
Najlepsze życzenia dla naszych Kochanych Pań z zawodówki. 
 

                       PIOSENKA : „Szkolny blues”. 
 
 

 

 
Konferansjer 2 : Nie możemy zapomnieć o pracownikach obsługi : o 

Paniach z sekretariatu, o Paniach dbających o porządek w szkole, 
Paniach opiekunkach, o paniach kucharkach i Panach woźnych. 
 
 
Pan woźny dzieciaki niezwykle kocha.               Ewa 
Złego nie powie im słówka. 
Boisko miotłą codziennie gładzi 



A uczniów gładzi po główkach. 
Gdy jest potrzebny Drogi Pan Woźny 
Z pomocą pojawia się i z uśmiechem 
Dlatego dzisiaj dziękują mu wszyscy 
Niech głos wdzięczności rozbrzmiewa echem! 
 
 
Panie                                                                Karolina Zdunek 

o cały szkolny budynek dbają 
Z brudem i kurzem walczy zaciekle, 
nierówny tocząc z nim pojedynek. 
 
Smaczne potrawy i rarytasy to zasługa kuchni naszej,  Karolina G. 
tam wspaniale kucharki obiady gotują  
Nich im zawsze wszyscy za to dziękują. 
 

                 PIOSENKA : „ Sto lat”. 
 
Konferansjer 1 : Jeszcze raz pragniemy gorąco podziękować wszystkim 

Pracownikom naszej szkoły. Prosimy przyjmijcie nasze szczere 
życzenia.  
 
 2. Życzenia dla wszystkich pracowników szkoły czytane przez uczniów 
szkoły zawodowej : Justynę Bielę i Piotra Janosza. 
 

 

 3. Wiersz końcowy.    - Weronika Zdunek 
 
Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. 
Za dar najpiękniejszy, za SERCE ! 
KOCHANI, bądźcie wciąż z nami ! 
Czy jesteśmy duzi, czy mali. 
Życzymy Wam szczęścia na następne lata. 
Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące : 
dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości !!!!!!!!!! 
 
                PIOSENKA : „ Wszystko się może zdarzyć”. 


