
 
                 Scenariusz na zakończenie roku klas trzecich rok 2011/2012 
 
 
Zuzia J. – Po trzech latach wspólnego życia się ze sobą, tworząc jedną wspólnotę, 
chcielibyśmy podziękować wszystkim, dzięki którym udało nam się zakończyć ten etap 
Edukacji.   
 
Piosenka – Ostatni raz z moją klasą 
IIIa – Martyna Brytan, Dominika Jachosz, Monika Lipińska   
IIIb – Klaudia Jaroszewska, Monika Iwańska, Milena Lipińska 
IIIc – Grzegorz Sałek, Marcin Kuźmiński, Nikola Markowicz, Ewelina Trussner, Daria Bosek 
 
Nikola M. – Paniom Dyrektor  
Zuzia J. – Za wstawienie krat w oknach, w celach rzekomo bezpieczeństwa 
                  Za wzrok przywracający do pionu. 
                  Za uśmiech nieszczędzony nikomu. 
                  Z prośbą o odrobinę szaleństwa. 
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M.  – Paniom Polonistkom 
( spódnica, korale, sweter ) 
Paweł. S -  Za naukę, co autor miał na myśli,  
                  za to wszystko co nie pisze tylko jest napisane, 
                  za wszystkie sprawdziany dzielnie miesiącami poprawiane, 
                  za walki o dwójki bo o piątkach nie marzę, 
                  a jak zdam to w liceum wam wszystkim pokażę! 
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M. – Pani Magdalenie Gut 
( torebka, kolczyki, duży pierścionek ) 
Ania Z – Za brak smutnej miny, 
                Za opowieści o babci z Ukrainy 
                za nieskończoną ilość torebek i ubiorów, które 
                Steht dir Gut!  
Wszyscy – Danke! 
( napoczęty batonik ) 
Nikola M . – Pani Mirosławie Steckiej 
Julita J. – Za karteczki żółte i niebieskie, 
                  Za wymyślane przez nas nowe słówka angielskie, 
                  Za bezwstydne pochłanianie czekolady, 
                  I chusteczki dziecięce bez których nie dałaby pani sobie rady.  
Wszyscy – Thank you! 
Nikola M.  – Pani Izabeli Wolniakowskiej 
( tablica z układem rozrodczym) 
Zuzia J. – Za lekcje pokazowe układu rozrodczego,  
                 za wyjaśnienie nam co wkładać do czego, 
                 chociaż już wcześniej dowiedzieliśmy się wszystkiego…  
( tablica z układem okresowym pierwiastków) 
 Sylwia    – Za zgłębianie wiedzy o nowych wzorach, 
                  kwasach, solach i węglowodorach, 
                  ale najbardziej o alkoholach. 



Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M.  – Pani Ani Kaczmarek  
( mapa polski, atlas w ręku) 
Paweł. W – Za nienaganną dyscyplinę na lekcjach, 
                    Za pogrążanie mnie w emocjach, 
                    Za góry, pagórki, łąki i lasy. 
                    I przeglądane nerwowo atlasy. 
Wszyscy – DZIĘKUJEMY!  
Nikola M . – Pani Mari Brakonieckiej 
( płaszcz, czapka a`la Sherlock Holmes ) 
Grzegorz S. – Za wszystkie założone nam akta, 
                       za oświadczenia o niepaleniu 
                       za niezliczone telefony do rodziców 
                       za konszachty z policją 
                       i za śledztwa godne inspektora gadżeta. 
* Muzyka, ścieżka dźwiękowa z inspektora gadżeta. 
Wszyscy – DZIĘKUJEMY ! 
Nikola M.  – Panu Waldemarowi Wnukowi 
( okulary, koszula w kratkę ) 
Marcin. K . – Za wodę wrzącą w 200 stopniach Celsjusza\ 
                       Za kazania godne Kartezjusza, 
                       Za używanie definicji i tysiąca wzorów, 
                       I za podwózkę „Szewroletem” mimo pana oporów.  
*Ścieżka dźwiękowa z reklamy Chewrolleta „marka general motors” 
( okulary, koszula w kratkę ) 
Sylwia – Za to, że znał pan Pitagorasa, 
               Od nas mistrza matematyki dostaje Pan pasa, 
               Za ciągle gryzione okulary, 
               Uwielbiamy pana bez miary! 
( okulary, koszula w kratkę ) 
Zuzia – Za co lekcje zdejmowane okablowanie, 
              Za inspirację do nauki logarytmów, 
              Za światowy dzień grania w karty, 
              I za sypanie pieprzu na kuchenkę.  
Wszyscy – Mym..! 
Nikola M. – Panu Piotrowi Makarze  
( golf, marynarka ) 
Janusz B. – Za biegłą obsługę komputera,  
                    Za dyski wielkości tera, 
                    Za naukę ścierania tablicy, 
                    I ,że my jesteśmy technicy! 
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M.  – Panu Waldemarowi Wyłupskiemu 
( dres, fajka, guma do żucia ) 
Daria B. –  Za męczące godziny na stadionie, 
                   Za biegi stawiające nas w pionie, 
                   Za porywcze mecze siatkówki, 
                   I okresowe dziewczyn wymówki. 
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M.  – Pani Krystynie Karwowskiej  



( teczka z pracami plastycznymi ) 
PS. Zaproponować zmianę tekstu Karoliny na coś z rubensowskimi kształtami.  
Karolina K . –  Za styl dorycki, joński i koryncki, 
                         Za rozróżnianie, który romański a który gotycki, 
                         Za wszystkie rysunki dobrze ocenianie 
                         I za szóstki dla nas wybłagane.  
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M. – Pani Agnieszce Grabarze  
( spódnica, czerwone rajstopy ) 
Natalia B. – Pięta palce raz i dwa,  
                    Polkę pani z nami gra, 
                    Raz dwa trzy raz dwa trzy, 
                    Pani Grabcia patrzy: …  
                    
                   Patrzy na: 
                  Ubiór schludny – bo wypada 
                  Kolczyk jeden – to zasada 
                  Paznokcie nie pomalowane – bo zawołam mamę! 
                  Gdy włosy są pofarbowane – z wychowania mam naganę! 
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M.  – Pani Grażynie Konefał  
Paweł W. – Za spirytus przy  manekinach  pity 
                   Oddech w normie – przyzwoity, 
                   Unieruchomione złamanie, 
                   I małej Ani pompowanie.  
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M.  – Pani Magdalenie Wiechowskiej  
( krzyż wiszący na szyi ) 
Tomek N.  – Za ciągłe wbijanie nam do głowy 
                     że aborcja to czyn nie jest honorowy, 
                     Za omijanie naszych wyciągniętych nóg, 
                     I pokazywanie nam kim jest Bóg! 
Wszyscy – Bóg zapłać! 
Nikola M . – Panu Adamowi Langowskiemu 
( glany, torba na ramię ) 
Grzegorz S. – Za solidne przygotowanie do lekcji, 
                       Opowieść o kościuszkowskiej insurekcji 
                       Za poziom zadań dodatkowych, 
                       I ilość mapek kolorowych. 
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M . – Pani Dorocie Pawłowskiej 
( szpilki, spódniczka ) 
Krzysztof  K. – Za prasówki co miesiąc wymagane. 
                           Za konflikty zbrojne omawiane. 
                           Za definicję konstytucji zapamiętane,  
                           I wycieczki na stadion niezapomniane.  
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M.  – Paniom Woźnym  



( fartuch ) 
Tomek M. – Za dzielne przy drzwiach stróżowanie,  
                     Niechętne na fajki wypuszczanie, 
                     Codzienne po nas sprzątanie, 
                     I kołatanie ręcznym dzwonkiem niezapomniane.  
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
 Nikola M.  – Pani Katarzynie Markowicz 
( stos książek ) 
J. Sztajner – Za stróżowanie w legendarnym miejscu, 
                    w którym podobno ktoś kiedyś był, 
                    I za udostępnianie nam lektur 
                    Które przecież tak bardzo kochamy. 
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M. – Paniom ze świetlicy  
M. Duszkiewicz – Za dzielne walki z szambem o miejsce pracy. 
                               Za niewypuszczanie nas do sklepu. 
                               Za ciekawe zajęcia świetlicowe 
                               I wycinanki kolorowe.  
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M. – Pani Aureli Krawczyńskiej 
( fartuch, strzykawka ) 
J. Bugowski – Za dzielne zwalnianie z lekcji z powodu bólu głowy, 
                         za walkę z biegunką naszego kolegi, 
                        który pamięta węglowe zabiegi. 
Wszyscy – DZIĘKUJEMY! 
Nikola M. – Paniom Sekretarkom  
Szczepan P. – Za ściąganie haraczów za obiady 
                        Podbijanie legitymacji, gdy nie ma innej rady. 
                        Kserowanie zbędnych nam sprawdzianów 
                        Pomoc w wycinaniu styropianów.  
Wszyscy – DZIĘKUJEMY!  

Piosenka – Chcę tu zostać.  

 

 


