
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI ŚLUBOWANIA
KLAS I GIMNAZJUM

WPROWADZENIE POCZTU SZTANDAROWEGO:

1. Prowadzący I: Do hymnu! - (wysłuchanie hymnu)
2. Prowadzący II: Powitanie: "Witamy przybyłych na dzisiejszą uroczystość

gości, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, rodziców
oraz uczniów klas pierwszych, którzy w dniu dzisiejszym złożą ślubowanie
i staną się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej  Gimnazjum

A teraz proszę o zabranie głosu pana dyrektora
3. Przemówienie p. dyrektora

4. Prowadzący I: "Drodzy koledzy z klas pierwszych, dzisiejsza uroczystość
otwiera bardzo ważny etap w Waszym życiu, jakim jest edukacja w
gimnazjum. Gimnazjum nie jest zupełnie nowym etapem w systemie
nauczania. Już w starożytnej Grecji młodzi ludzie nie tylko rozwijali w nich
swoje sportowe zainteresowania, ale także kształcili kulturę osobistą. W
dawnej Polsce zaś, nasi rówieśnicy zdobywali wiedzę w szkołach
prowadzonych przez kleryków, istniały też szkoły rycerskie. W XIX wieku
młodzież po raz pierwszy mogła uczyć się w gimnazjach, np. w założonym
przez Tadeusza Czackiego słynnym Gimnazjum Wołyńskim zwanym też
Liceum Krzemienieckim. Natomiast po pierwszej wojnie światowej działały
w Polsce 8 - letnie gimnazja dla uczniów w wieku od 10 do 18 lat. Obecna
reforma edukacji przywróciła dawny system kształcenia wraz z bogatymi
tradycjami gimnazjalnymi. Należy do nich również zwyczaj ślubowania."

5. Prowadzący I: Proszę wszystkich o powstanie.
- Komenda: Do ślubowania! Uczniowie składają ślubowanie
- Wyprowadzenie pocztu sztandarowego

6. Prowadzący II: A teraz zapraszamy do obejrzenia części artystycznej, którą
przygotowali uczniowie klasy pierwszej.

Scenariusz części artystycznej



Żyjmy tak, aby nasz ślad
na drodze życia
ocalał od zapomnienia.

Prowadzący I
Koleżanki i koledzy z klas pierwszych rozpoczęliśmy nowy etap w naszym
życiu - naukę w gimnazjum. Zadajemy sobie wiele pytań: Dokąd zmierza świat?
Co naprawdę liczy się w życiu? Jak żyć, by żyć godnie i jednocześnie pełnią
życia, by móc się nim cieszyć? Ufamy, że odpowiedzi na te i inne pytania
znajdziemy w naszej szkole.

Prowadzący II
Gdy mamy 13 lat, to świat wydaje się nam taki prosty i jasny. Ale jest

bardziej złożony i skomplikowany, niż nam się wydaje. Gdy zaczynamy
dojrzewać, więcej dostrzegamy i zauważamy, że nie wszystko jest
jednoznaczne, jak dotąd sądziliśmy.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w gimnazjum pomoże nam lepiej
zrozumieć siebie, innych i otaczający nas świat.

Nauczyciele na pewno pomogą nam poszerzyć nasze horyzonty, przygotują
do samodzielności i dokonania właściwych wyborów życiowych.

Prowadzący I
Jednak osobowość każdego człowieka musi sama w sobie dojrzeć. To proces
powolny, który odbywa się w domu, w szkole i wszędzie tam gdzie jesteśmy.
Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo innej drogi nie ma. Żadne, nawet
najbardziej płomienne kazania, żadne nakazy i rozkazy nie osiągną celu, gdy
człowiek nie jest silny wewnętrznie.

Recytator I
Bądź silnym! Życie swą wagą przygniata
Tych, co bez steru, bez woli, bez mocy,
Wśród tłumu zjawisk i sprzeczności świata
Błądzą, wypadków uniesieni ruchem,
Własnym swym czynom nieobecni duchem.
Bądź silnym! Niech twe młodzieńcze ramiona
Podźwigną ciężar uniesień twych godny.

(M. Konopnicka: Bądź silnym)

Recytator II
Szukajmy prawdy jasnego płomienia!
Szukajmy nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Niech coraz bardziej dusza ludzka się rozprzestrzenia.



Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieśmy więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzmy w wieków dziele
Przyszłości podnośmy gmach.

(A. Asnyk: Do młodych)
Prowadzący II

Abyśmy wiedzieli dokąd zmierzamy, musimy wiedzieć, skąd
pochodzimy, gdzie są nasze korzenie. Żaden człowiek nie może oddzielić swego
szczęścia od szczęścia ojczyzny. Nikt nie może żyć tylko dla siebie.

Recytator III
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować.

(W. Szymborska: Gawęda o miłości ziemi ojczystej)

Recytator IV
Kto dla siebie pracuje, ten siły utraca.
Rąk jego, jego ramion znikoma jest praca,
A wicher czasu, lecąc szeroko po świecie,
Przędzę ową pajęczą uniesie - i zmiecie.

Kto dla innych pracuje, ma moc za miliony,
Rośnie w siłę jak olbrzym o ziemię rzucony,

Czas mu cegły podaje, utrwala budowę,
I kładzie na jej szczycie swe piętno wiekowe.

(M. Konopnicka: Kto dla siebie pracuje)

Prowadzący I
Każde nowe pokolenie winno tworzyć coraz lepszy świat. Jesteśmy tego
świadomi i damy wiele z siebie, aby tworzona przez nas  rzeczywistość była
coraz doskonalsza.



Recytator V
Nie jesteśmy tylko po to, by spożywać
urok świata, ale po to,
by go tworzyć i przetaczać
przez czasy jak skałę złotą.
Choć i po tysiąc razy
osaczyły nas trudności,
my idziemy blaskiem bijąc
w urodę świata i roślin.

Recytator VI
Dni i noce niech z nami biegną
a my z nimi ku przodowi,
w trudzie twórzmy piękno - piękno
które znów posłuży szczytnemu celowi.
Jesteśmy w pół drogi. Droga
pędzi z nami bez wytchnienia.
Żyjmy tak - by i nasz ślad na drogach
ocalał od zapomnienia.

(Parafraza Pieśni VI, K. I. Gałczyńskiego)

Prowadzący II
Zawsze powinniśmy troszczyć się o rozwój wewnętrznego życia duchowego
i najbardziej cenić wartości moralne.

Recytator VII
Żyjemy tu i teraz.
Mamy jedno życie, jeden punkt:
Co zdążymy zrobić, to zostanie,
Choćby ktoś inny mógł mieć inne zdanie.

A więc pamiętaj - w trudną porę
Marzeń i dobra masz być ambasadorem.
Żyj tak, by w wieczór swego istnienia,
Nie mieć sobie nic do zarzucenia.

(Parafraza fragmentu Traktatu moralnego Cz. Miłosza)

Prowadzący I
Gdy mamy kilkanaście lat, szkoła wydaje się nam przykrym obowiązkiem,

ale po latach prawdopodobnie docenimy sens nauki w gimnazjum.



Recytator VIII
Tyle jest zagadek na szerokiej ziemi,
że ciągle pytamy: :dlaczego?" i "po co?".
Lecz jeśli czegoś dowiedzieć się chcemy,
do szkoły chodzimy po to.
Więc po latach kiedy będziemy dorośli

i skończywszy szkołę, pójdziemy przez życie,
w naszych myślach i sercach pełnych wdzięczności,
zostaną na zawsze nasze szkolne chwile.

Prowadzący II
Drodzy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły! W dniu tak dla nas
uroczystym pamiętamy też o Waszym święcie. Wkrótce przypada Dzień
Komisji Edukacji Narodowej. W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę
złożyć najlepsze życzenia zadowolenia z pracy z nami, radości i pomyślności w
życiu osobistym oraz wielu sukcesów zawodowych.


