
SCENARIUSZ 
Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA 

 
 
Prowadzący: 
 
  Oto jest scena – a na tej scenie 
  Będzie za chwilę przedstawienie. 
  Bez żadnej blagi i bez lipy 
  Różne się tutaj przedstawia typy. 
  Niech się publiczność uspokoi 
  I niech usiądzie na czym da się. 
  Kto nie chce siedzieć – niech postoi 
  I niech się przyjrzy typkom z klasy. 
  Wszyscy gotowi ? Zaczynamy ! 
 
Uczeń: 
  No, co, drodzy  nauczyciele …?! 
  Co tak wytrzeszczacie oczy i nastawiacie słuchy ? 
  Nie znacie mnie …? ! 
 
  Jestem „Janek Chuliganek”. 
  To, co zechcę – to dostanę … 
  To rozwalę … to rozbiję … ! 
  Nic mnie nie obchodzi czyje ! 
  Ha, ha, ha ! 
 
  Tu podpowiem, a tam wrzasnę, 
  Tego popchnę – co oznacza, 
  Że zdobyłem sławę … rozrabiacza. 
 
Uczennica: To ohydne, co ty robisz. 
  Psujesz opinię całej klasie ! 
 
Uczeń:  Odpierwiastkuj się ode mnie ! Idź się utop, ty głupia kozo ! 
 
Uczennica:    Sam się utop, bo jesteś rozwinięty jak papier toaletowy! 
 
 
Nauczycielka: Jakie piękne określenia słyszę ! Coś wspaniałego ! 
  Marnujecie swoje talenty. Pomogę wam je rozwinąć. 
  Na jutro napiszecie własne charakterystyki. Na ocenę ! 
 
Uczeń:  Wredna jędza! Żmija! 
 
Uczennica: Nie popisuj się ! 
 
Wrzask całej klasy:   Właśnie ! 
 
 



Nauczycielka: Spokój ! Za nieuctwo, bójki, wrzaski chętnie bym was cofnęła do epoki  
kamienia łupanego. 

 
Uczennica:  Tak by należało zrobić. 
 
Uczeń:  Cicho, lizusie! 
 
Nauczycielka :Będzie wreszcie spokój, czy nie …?! (i dalej): 
  Teraz będzie lekcja wychowawcza. 
 
Uczeń:  Pani się chyba coś pomieszało ? 
 
Nauczycielka:  Zaraz się okaże komu się pomieszało. (chwila ciszy) 
  Wpłynęło do mnie wiele skarg od was i od waszych rodziców na nauczycieli. 
  Wynika z nich, że generalnie wszyscy są niesprawiedliwi. Zaniżają oceny  
                        waszej wiedzy. Postanowiłam to sprawdzić. 
 
  Karolina, powiedz mi, jak brzmi po angielsku słowo nauczyciel ? 
 
Karolina: Teacher (mówi fonetycznie) . Poprawnie brzmi – ticzer. 
 
Nauczycielka: Jak ? 
 
Karolina: Teacher (nadal źle wymawia). No, co ? 
   Uczyłam się tego z radia. 
 
 
Nauczycielka: To daje się zauważyć. W twojej wypowiedzi wyraźnie słychać zakłócenia  

 atmosferyczne. 
 
 
Nauczycielka: Kasia do tablicy. 

(cisza) 
 
Uczennica: Kasia śpi, proszę pani, nie kazała się budzić. 
 
Nauczycielka: Ewa, skarżysz się na polonistkę. Widziałam twoje wypracowanie.  
                       Do złudzenia przypomina corridę. 
 
Ewa:            Dlaczego ? 
 
Nauczycielka: Same byki ! 
 
Nauczycielka: Ola. Co to jest wiatr ? 
 
Ola:  Powietrze, które się śpieszy. 
 
Nauczycielka: A co to jest wichura? 
 
Ola:  Powietrze, któremu bardzo się śpieszy. 



Nauczycielka: To może wiesz, co to jest sztorm ? 
 
Ola:  Pirat powietrzny. 
 
Nauczycielka: Jacek. Powiedz mi, czy w naszym mieście urodził się jakiś wielki człowiek? 
 
Jacek:  Nie. W naszym mieście rodzą się tylko małe dzieci. 
 
Nauczycielka: Tomek, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 
 
Jacek:  Ale z pani zapominalska ! Przecież o to samo pytała mnie pani w zeszłym
  tygodniu i odpowiedziałem wyraźnie, że nie mam pojęcia.   
                       Kolega może to poświadczyć. 
 
Nauczycielka: No, cóż. Już wszystko wiem. Nauczyciele rzeczywiście są niesprawiedliwi!
  Idę z nimi porozmawiać. Co, nikt nie protestuje ? 
 
Uczeń:  A dlaczego mielibyśmy protestować ? 

 Przecież pani jest naszą wychowawczynią i pani obowiązkiem jest nas bronić ! 
 
 
Prowadzący: 
 
  Koniec naszego przedstawienia. 
  Każdy, co się wzruszył szczerze, 
  niech się zabierze do nauki, 
  przykładów z tych „typków” niech nie bierze, 
  bo są to typki nieciekawe 
  i takich w  naszej szkole nie ma, 
  a jeśli są gdzieś, to niebawem 
  porozmawiamy z nimi na ten temat. 
 
  Dziękuję wszystkim. Już skończone. 
  W poniedziałek o 8.00 na lekcje znów będzie dzwonek. 
 


