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Projekt edukacyjny  montażu słowno- muzycznego z okazji świąt Wielkanocnych – klasy IV abc 
 

Czas trwania od 6 marca do 28 marca  2018 roku                                                                                                               
Temat:   Przedstawieni z okazji Świąt Wielkanocnych na podstawie „Małego księcia”  
pt „Szukam przyjaciela”.  
Jolanta Luciszewska nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych. 
Danuta Bardońska nauczyciel języka polskiego 
Agnieszka Wysocka nauczyciel historii 
Aneta Sietczyńska nauczyciel religii  
Cele główne projektu :  Wykorzystanie umiejętności aktorskich  rodziców uczniów klas IV. 
Postawy:  

Wdrażanie rodziców do aktywnej współpracy i działalności na rzecz szkoły i uczniów. 
 Pokazywanie moralnych i etycznych postaw człowieka 

Uczestnicy 
Projekt został wykonany przez rodziców klas IV abc Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mławie. 

I Streszczenie 
Projekt jest jedną z metod pracy. Pomysł na temat naszego projektu zrodził się po zebraniu 
listopadowym z rodzicami, którzy zaproponowali, że chętnie przedstawia na forum szkoły montaż 
słowno- muzyczny z okazji Świat Wielkanocnych. Pomysł ten spodobał się nauczycielkom i rodzice 
przystąpili do pracy. 

Ustaliliśmy następujące działania, jakie obejmowały nasz projekt: 
1. Podział na   grupy, 
2. Przydzielenie pracy poszczególnym grupom,  
3. Przygotowanie przedstawienia 
4. Prezentacja wykonanego zadania, podsumowanie pracy,  ocena i wnioski. 

 
Rodzice przy współpracy z wychowawczyniami klas IV dokonali podziału na 2 grupy.  Wybór ich był 
swobodny tzn. dobrali się samodzielnie  

 I grupa- sekcja dekoracyjna 

 II grupa – sekcja aktorska 
 Kolejnym etapem ich pracy było przydzielenie sobie zadań wg wspólnie opracowanego harmonogramu 
projektu. 

 
1. Harmonogram projektu: 

 

LP. DZIAŁANIA TERMIN WYNIKI 

1. Opracowanie dekoracji i 
scenariusza przedstawienia 

Pierwszy 
tydzień 

Scenariusz i opracowana dekoracja 

2. Próby na sali gimnastycznej Drugi i trzeci   
tydzień 

Przedstawienie 

3. Przygotowanie dekoracji i 
przedstawienie sztuki 

Czwarty 
tydzień 

Dekoracja na sali i prezentacja 
przedstawienia dla uczniów klas I-VII 
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II Realizacja projektu 
 

1. Rodzice bardzo dobrze wywiązali się ze swoich zadań, potrzebowali z naszej strony bardziej 
pozytywnych wzmocnień w formie pochwały za swoje dotychczasowe działania.  

2. Podczas co tygodniowych spotkań i pracy nad projektem rodzice przedstawiali systematycznie 
efekty swojej pracy. Byli tak zaabsorbowani przydzielonymi im zadaniami, że bardziej potrzebny 
był z naszej strony monitoring niż kontrola. Wszystkie etapy projektu były wykonane terminowo. 

3. W czasie realizacji projektu nie natrafiliśmy na większe trudności, a wszystkie drobne 
przeszkody pokonaliśmy wspólnie drogą kompromisu. 

4. Efekty pracy:  
Grupa I- dekoracja na apel 
Grupa II- przedstawienie dla uczniów klas I-VII 
 

III Prezentacja wykonanego projektu i podsumowanie: 
 

W  dniu 28 marca 2018 r na sali gimnastycznej  dla uczniów klas I-VII został przedstawiono montaż 
słowno-muzyczny z okazji świąt Wielkanocnych na podstawie „Małego księcia” pt. „Szukam przyjaciela.” 
   Rodzice, choć zdenerwowani stanęli na wysokości zadania i poprzebierani w stroje, które 
przygotowywali samodzielnie, pięknie odegrali swoje role .Była to prawdziwa lekcja religii, a także lekcja 
życia w której najważniejsza jest przyjaźń, miłość, uczciwość, empatia i umiejętność pomagania sobie, 
Przedstawienie dotykało wielu ważnych problemów: wykluczenia, zapracowania, uzależnienia, roli 
plotki. Mały Książe jednak znalazł właściwą drogę do swojej róży…. 
   Spektakl, który opierał się grze słów, mimice i przenośni został odebrany przez słuchających 
ogromnymi brawami.  
Dziękujemy rodzicom za pomysł, chęci i poświęcony czas w przygotowaniu apel. 
 

Fotorelacja 
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SCENARIUSZ OKOLICZNOŚCIOWEGO PRZEDSTAWIENIA 
Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY 

NA PODSTAWIE „MAŁEGO KSIĘCIA” 
pt. „SZUKAM PRZYJACIELA” 

 
Dekoracja  
Hasło NIESPOKOJNE JEST SERCE CZŁOWIEKA DOPÓKI NIE SPOCZNIE W BOGU! ,duże  
czerwone serce, przebite strzałami. 
NARRATOR: Kończy się czas Wielkiego Postu, którego nastrój pobudza nas do zastanowienia się nad 
samym sobą, nad swoim postępowaniem, relacjami z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.                            
Czy uczyniłeś już wewnętrzny remanent? Jak przygotowałeś się do godnego przeżycia zbliżających się 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego? 
NARRATOR: Przyjaźń to piękny dar, którego każdy z nas w życiu poszukuje i którego pragnie bez 
względu na rasę, płeć, wyznanie czy status majątkowy. Zatem gorąco zapraszamy wszystkich do 
obejrzenia przedstawienia o poszukiwaniu tego co w życiu ważne -  przyjaźni, szczęścia i Boga.  
WIERSZ: W. Szymborska „Jesteśmy” 
Jesteśmy – 1 rodzic 
wrażliwi na piękno, przyrodę 
na zwyczajną ludzką krzywdę.  
Bywamy- 2 rodzic 
wulgarni i chamscy, 
nietolerancyjni, bezduszni, podli.  
Może dlatego że tak bardzo jesteśmy ciekawi świata; wciąż eksperymentujemy wykonując wiele rzeczy 
za szybko, bez właściwego przygotowania, bez namysłu, bez niczego. 
Mamy- 3 rodzic 
wieczne pretensje  
żal do polityków 
nienawiść do samych siebie. 
Tak bardzo ciekawi świata wciąż szukamy. 
Szukamy -4 rodzic 
prawdziwej miłości. 
Jesteśmy 
najgorszą stroną tego świata – przeklinamy i obrażamy, 
Jesteśmy- 5 rodzic 
najlepszą stroną tego świata – tworzymy i będziemy tworzyć. 
Jesteśmy  
tak różni, że aż podobni do siebie. 
JESTEŚMY NAPRAWDĘ. 
PIOSENKA: „Przeżyj to sam” 
1. Na życie patrzysz bez emocji,  
    na przekór czasom i ludziom wbrew.     
    Gdziekolwiek jesteś w dzień, czy w  nocy,      
    oczyma widza oglądasz grę.  
    Ktoś inny zmienia świat za ciebie,  
    nadstawia głowę, podnosi krzyk,  
    a ty z daleka, bo tak lepiej  
    i w razie czego nie tracisz nic. 
Ref: Przeżyj to sam, przeżyj to sam,        / 
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        nie zamieniaj serca w twardy głaz, / 
        póki jeszcze serce masz.                /  2x  
    Bóg na uboczu twego życia  
    stoi i czeka na twoje ‘tak’.  
    Lecz grzech wyznacza twój styl bycia,  
    na miłość jakoś miejsca brak.  
    Masz setki spraw i obowiązków,  
    więc jak dla Boga znaleźć czas.  
    Już dawno doszedł ktoś do wniosku,  
    że wiara opium jest dla mas. 
NARRATOR:  
W tłumie ludzi zawsze łatwiej i wygodniej. Inni jedzą kołacz bez pracy – ty też. Inni bezczelnie unikają 
trudu i ciężaru pracy – ty też. Razem z innymi szukasz łatwej przyjaźni, łatwej miłości, łatwej nauki, tylko 
łatwej pracy, łatwej wiary. Ale przypatrz się tym innym? Czy są szczęśliwi, wielcy, nieprzeciętni? 
MAŁY KSIĄŻĘ :  (wchodzi w tłum, mówi sam do siebie) 
Czyżby żmija miała rację, mówiąc, że wśród ludzi jest się także samotnym? 
(podchodzi do bizneswomen rozmawiającej przez telefon komórkowy) 
BIZNESWOMEN: Jak nie będzie chciał kupić to go trochę przyciśnij, a… 
MAŁY KSIĄŻĘ: Witaj, czy zostaniesz moim przyjacielem? 
BIZNESWOMEN: Coś ty za jeden, chłopcze? 
MAŁY KSIĄŻĘ: Czy zostaniesz moim przyjacielem? 
BIZNESWOMEN: Nie ma czasu na takie dyrdymały. W mojej pracy nie ma takiego słowa.  
                                Możesz zostać np. moim wspólnikiem. 
MAŁY KSIĄŻĘ:  A co to jest wspólnik? 
BIZNESWOMEN:  To jest taki człowiek, który za mną pracuje i dzieli się zyskami. 
MAŁY KSIĄŻĘ: A co to są zyski? 
BIZNESWOMEN: To są pieniądze, jakie zarabiam, dzięki mojej pracy. To jest celem mojej pracy  
                                i mojego wysiłku. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Pieniądze? A co to jest? 
BIZNESWOMEN: To najważniejsza rzecz na świecie! 
MAŁY KSIĄŻĘ: Ważniejsza od przyjaźni? To chyba niemożliwe! 
BIZNESWOMEN: Oczywiście! Najważniejsza! A teraz idź już sobie, bo nie ma czasu  
                                na rozmowy z tobą. 
PIOSENKA „Jezus jest mym przyjacielem”. 
1. Jezus przez życie mnie wiedzie,  
    daje mi silne swe dłonie,  
    kroczy przede mną na przedzie  
    i drogę wskazuje mi wciąż.  
 
Ref: Jezus jest mym przyjacielem,        / 
        Jezus jest obrońcą mym.              / 
        Jezus jest mym Zbawicielem,     / 
        zawsze chcę przebywać z Nim. / 2x 
 (Mały Książę podchodzi do uczniów. Uczennica- ładnie ubrana, okulary, plecak, w ręku książka. Uczeń 
– wyciągnięta koszula, rozwiązane buty, w uszach słuchawki.) 
MAŁY KSIĄŻĘ: Cześć! 
UCZENNICA: Dzień dobry! Jak się masz? 
MAŁY KSIĄŻĘ: Dziękuję, dobrze. Szukam przyjaciela – zostaniesz nim? 
UCZENNICA: Ja? Muszę się uczyć. Jutro mam 7 lekcji. Muszę się do wszystkiego przygotować. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Jak to? Nie masz czasu na przyjaźń? To najważniejsze! 
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UCZENNICA: Nauka jest najważniejsza na świecie! Muszę się dobrze uczyć, a potem zostanę 
prawnikiem założę własne biuro adwokackie i wtedy będę zarabiać mnóstwo pieniędzy i będę kimś 
ważnym. Może wtedy poszukam przyjaciół. 
MAŁY KSIĄŻĘ: ( odwraca się do ucznia) Cześć! 
UCZEŃ: Siema! 
MAŁY KSIĄŻĘ: Ty też się musisz uczyć? 
UCZEŃ: Co, jutro jest jakaś klasówka? 
MAŁY KSIĄŻĘ: A co to jest klasówka? 
UCZEŃ: Człowieku, to najstraszniejsza rzecz na świecie, to nikomu niepotrzebny sprawdzian  
                tzw. twoich kompetencji. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Zostaniemy przyjaciółmi? 
UCZEŃ: Tak jeśli będziemy urywać się z lekcji, grać w pokera i … 
MAŁY KSIĄŻĘ: A czy to jest rytuał potrzebny do oswojenia? 
UCZEŃ: Nie, ale wszyscy wtedy wrzeszczą, stawiają nagany; ja to lubię, bo to ich drażni. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Nie chcę nikogo ranić!  
UCZEŃ: No to spadaj! 
NARRATOR:  
Jesteś przeciw. Jesteś zbuntowany. Jesteś wielbicielem. Jesteś przeciwnikiem. Dlaczego? Bo tak samo 
jak inni, tak? Gdy nienawidzą – ty też nienawidzisz. Gdy potępiają – ty też potępiasz. Gdy skazują 
kogoś             – i ty skazujesz. Pytaj: „Dlaczego?” Bodaj sto razy pytaj siebie: „Dlaczego?” Zanim z 
tłumem potępisz, wydrwisz, skażesz kogoś na śmierć. 
WIERSZ: J. Pałyga „Nie sądźcie” 
Nie sądźcie, abyście mnie byli sądzeni. 
A ty tak lubisz sądzić, 
Tak wiesz wszystko i wiesz lepiej. 
Ten jest złodziejem, a ten zbójem – mówisz. 
Ten jest dobry, a ten zły. 
Ten bardziej, a tren mniej szlachetny. 
Człowieku, skąd ty to wiesz? 
Ze słabości ludzkiej? 
Potknięć człowieczych? 
Opinii sąsiada, który mylić się może? 
Sądzisz z pozorów. 
Niebezpiecznie sądzisz. 
Prawdą jest, że słaby jest człowiek. 
Prawdą jest, że upaść może; 
Skłamać i ukraść nawet. 
Ale nie tobie go sądzić! 
Serca nie znasz! 
Nie znasz rozterek człowieczych, 
Jego porażek i zwycięstw, 
Jego intencji i płaczu, gdy grzeszy. 
Doli człowieczej nie znasz!  
Dlatego nie sądź! 
Bo skrzywdzić możesz, 
A wtedy ciebie osądzą! 
Osądzą surowo za sąd nad bratem. 
Dlatego 
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. 
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PIOSENKA „Magdalena”-  
 
1 Panie popatrz, codziennie winie drugich,  
   trzymam w ręku mój kamień, by nim rzucić.  
  I nie rzucam, bo grzech mój przypomniałeś 
  I odchodzę, choć lepiej było wrócić.  
Ref: Podaruj, podaruj mi. Panie, 
        Słowa, które darowałeś Magdalenie. 
  Podaruj, podaruj mi, Panie, 
       Tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. 
(Osoba przebrana za Magdalenę stoi wśród ludzi, którzy trzymają w ręku kamienie i próbują w nia życic. 
Na kamieniach napisy grzechów jakie popełniamy .Następnie wchodzi Jezus ) 
JEZUS 
          „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień.”  
( w tym samym czasie lud wokół Magdaleny zastyga w milczeniu. Opadają im  ręce uzbrojone w 
kamienie    Ludzie opuszczają  oczy, a potem cicho odchodzą. Magdalena spogladza na Jezusa z 
nadzieją) 
JEZUS- zwraca się do widowni 
A ty? 
Niejeden już kamień rzuciłeś. 
Niejeden sąd wydałeś. Czyżbyś był bez grzechu? 
MAŁY KSIĄŻĘ ( podchodzi do narkomana. Narkoman siedzi zapatrzony w przestrzeń, baz ruchu.  
Obok leży strzykawka i kartka tekturowa.) 
MAŁY KSIĄŻĘ: Dzień dobry! 
NARKOMAN: Cześć! 
MAŁY KSIĄŻĘ: Kim jesteś? 
NARKOMAN: Czy to ważne? 
MAŁY KSIĄŻĘ: Kim jesteś? 
NARKOMAN: Jestem człowiekiem wolnym. Robię co chcę. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Co to znaczy? 
NARKOMAN: To znaczy, że biorę. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Co bierzesz? 
NARKOMAN: Biorę, co chcę: prochy, kompot, maryśkę. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Maryśkę? Co to jest maryśka? Czy to imię dziewczyny? 
NARKOMAN: Idź już stąd! 
MAŁY KSIĄŻĘ: Ale co to jest maryśka? Chciałbym wiedzieć. 
NARKOMAN: To ucieczka. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Ucieczką? Przed czym uciekasz? 
NARKOMAN: Przed życiem. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Ja kocham życie! 
NARKOMAN: Bo jesteś jeszcze mały. 
MAŁY KSIĄŻĘ (podchodzi do miss szkoły, która przegląda się w lusterku) 
MAŁY KSIĄŻĘ: Dzień dobry! Jaka ty jesteś piękna. 
MISS: Prawda? Zawsze tek myślałam. Nieustannie składają mi hołdy, dziennikarze robią mi zdjęcia, 
wszyscy mnie podziwiają, a koleżanki zazdroszczą. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Czy to przyjemne? Czy to ma jakąś wartość? 
MISS: Tak, to bardzo przyjemne. Wtedy wiem, że ludzie mnie cenią, kochają moją piękność. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Zostaniesz moim przyjacielem? 
MISS: Możesz zostać moim wielbicielem. Chcesz, mogę ci dać mój autograf. 
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MAŁY KSIĄŻĘ: Czy zostaniesz moim przyjacielem? Szukam przyjaciela. 
MISS: To chyba źle szukasz. Mam ważniejsze sprawy na głowie niż szukanie przyjaciół.  
Muszę myśleć o mojej karierze, o mojej sławie. To jest najważniejsze. Nie mam teraz czasu,  
mam za chwilę sesję zdjęciową. No, zmykaj! 
NARRATOR: Tak jak inni - mówisz o matce: „stara”. Tak jak inni - nie pytasz jej o zdanie, wstydzisz się 
jej. Dlaczego? Bo taka moda? Bo matka nie mieści się w gromadzie idoli? Bo tak wszyscy?  
Ale gdy wszyscy dadzą ci po łbie, zdradzą cię, opuszczą – to do kogo wracasz? Kto jest ci tak wierny? 
Kto kocha cicho i prawdziwie.  
Gdy tłum odrywa cię od domu, chce zakrzyczeć to, kim jesteś – wracaj do domu, by odnaleźć siebie. 
Wracaj do matki, by nie zapomnieć, co jest prawdziwym pięknem dziewczyny, kobiety, matki. 
PIOSENKA „Matka, która pod krzyżem stała”  - slajd matki stojącej pod krzyżem 
 
1. Jeśli masz chwile smutne  
    w swym życiu, powierz je Matce. 
   Kiedy rozpacz rozdziera twe serce, 
   ofiaruj się Jej. 
Rcf. Matce, która pod krzyżem stała, 
      Matce, która się z Synem żegnała, 
      Która uczyć cię będzie pokory, 
      Cierpienie znieść ci pomoże.  
Ona, Matka, która pod krzyżem stała  
Matka, która się z Synem żegnała  
Ona uczyć cię będzie pokory,  
Cierpienie znieść ci pomoże. 
MAŁY KSIĄŻĘ: ( bierze do ręki różę i krzyż ) 
Jesteś piękna, moja różo. Oswoiłem cię. Jestem na zawsze za ciebie odpowiedzialny.  
Mój Boże, spotkałem dziś ludzi – byli samotni. Samotni i smutni. Ludzie mają zbyt mało czasu,                     
aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów                             
z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Bo w ich życiu nie ma niczego, co nadawałoby im blasku. 
Tylko miłość jest twórcza – to fundament świata, ręce, co podtrzymują słabych, chwiejnych w wierze.      
To siła, co bezradnych ramieniem oplata, umacnia nieustannie ich z Bogiem przymierze. 
POSENKA „ Golgota” 
1. Golgoto, Golgoto, Golgoto  
w tej ciszy przebywam wciąż rad,  
w tej ciszy daleki jest świat –  
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,  
gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. 
Ref: To nie gwoździe Cię przybiły,  
         lecz mój grzech,     
         to nie ludzie Cię skrzywdzili,  
         lecz mój grzech.    
         To nie gwoździe Cię trzymały,  
         lecz mój grzech;  
         choć tak dawno to się stało –  
         widziałeś mnie. 
MAŁY KSIĄŻĘ: Ludzie są smutni, bo szukają szczęścia w pieniądzach, w sławie, ucieczce od 
codzienności. Szukają zaspokojenia i stale są próżni, puści jak cysterna, z której wyciekła woda. 
 
WSZYSCY: NIESPOKOJNE JEST SERCE CZŁOWIEKA DOPÓKI NIE SPOCZNIE W BOGU! 
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MAŁY KSIĄŻĘ: Bo ważna jest nie wielkość dzieła, ale miłość, jaką się wkłada w jego realizację. 
 
NARRATOR: Każdy Wielki Post jest okazją do refleksji. Każde Święta Wielkanocne przypominają nam, 
że prawdziwa przyjaźń nie umiera. 
Nie bój się beznadziei, choćby wszyscy wokół zwątpili. Nie załamuj się, choćby zdawało ci się,                       
że umiera wszystko, dla czego warto żyć. Trzymaj się zawsze Chrystusa – Przyjaciela, jak jedynej 
Gwiazdy Przewodniej. Gwiazdy są nieraz po to, by w ciemności nocy przypominały o słońcu,                      
które zawsze jest. Dostrzeż pod zaśnieżoną ziemią ziarno, które już kiełkuje. Ono ci mówi, że często 
coś musi umrzeć, żeby żyć naprawdę. 
GDYBY CHRYSTUS NIE ZMARTWYCHWSTAŁ, PRÓŻNA BY BYŁA NASZA WIARA! 
(Slajd lub postać Jezusa Zmartwychwstałego) 
MAŁY KSIĄŻĘ: Razem z Chrystusem Zmartwychwstałym szukaj swoich marzeń, które warte są trudu.   
I zapamiętaj, że szukać należy sercem, bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 
Moja cicha modlitwa  
Panie Jezu drogi,  
to rana w Twym boku,  
to przebite nogi. 
Moja cicha modlitwa  
pieśń w sercu nucona,  
to ręce przybite do krzyża  
i cierniowa korona. 
Moja cicha modlitwa  
jak świtu zaranie,  
to Twa śmierć na krzyżu,  
to Twe Zmartwychwstanie. 
WIERSZ: A. Wasilewski „Alleluja” 
Alleluja! Brzmi świat cały, 
dziś Bóg – Człowiek zmartwychwstał. 
W Majestacie, w blaski chwały - 
On zwycięzcą świata został! 
 
Ten Bóg – Człowiek, Król Boleści, 
umarł za nas w strasznej męce; 
Lecz chorągiew już szeleści  
triumfalna w Jego ręce. 
 
Chrystus Bóg nasz, swą wszechmocą 
Zmartwychwstał dnia trzeciego; 
Świat ponurą będąc nocą 
Już zajaśniał światłem Jego … 
 
Radujmy się ze Zmartwychwstałym, 
niech ta radość nie ustanie; 
wierzmy polskim sercem całym,  
że i Polska zmartwychwstanie!!! 
 
NARRATOR: Głosimy radość zmartwychwstania! Pełni mocy, wdzięczności i wiary niesiemy wieść,              
że Chrystus zmartwychwstał i pokonał grzech, śmierć oraz szatana! Jezus jest Panem!!! Ale czy jest 
Panem twojego serca i twojego życia? Kim dla ciebie jest Chrystus i jakie zajmuje miejsce?  
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Przeżyj życie z Chrystusem, zaproś go do swojego serca, do swojego domu, do zakładu pracy, do 
szkoły. Pozwól Mu się prowadzić przez życie. Niech Krzyż Chrystusa przypomina ci, że z drzewa krzyża 
spływa na nas błogosławieństwo. 
 
PIOSENKA „Nie zdejmę krzyża” 
 
1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany                
za żadne skarby świata, 
bo na nim Jezus ukochany 
grzeszników z niebem brata. 
       Nie zdejmę Krzyża z mego serca, 
       choćby mi umrzeć trzeba, 
       choćby mi groził kat,  morderca 
       bo Krzyż to klucz do nieba. 
 
2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,  
                           nie wyrwę Go z sumienia,  
bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,  
bo Krzyż to znak zbawienia. 
     A gdy zobaczę w poniewierce  
      Jezusa Krzyż i ranę,  
      która otwiera Jego Serce,  
      w obronie Krzyża stanę. 
 
NARRATOR: Na nadchodzące Triduum Paschalne i Święta Wielkiej Nocy życzymy wszystkim,                  
aby uwierzyli, że przyjaźń, która ma swe źródło w Chrystusie Zmartwychwstałym, nigdy nie umiera.    
Niech radość świętowania najbliższych dni promieniuje z nas jak wiosenne słońce na każdego 
spotkanego człowieka. 
 
PIOSENKA „Jezus zwyciężył” 
 
1. Jezus zwyciężył, to wykonało się,  
     szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.    
     Jezus jest Panem, o, Alleluja!  
     Po wieczne czasy Królem królów jest. 
 
 Ref:     Jezus jest Panem  / 4x 
             Tylko Jezus jest Panem,  
             On jest Panem ziemi tej. 
 
 
NARRATOR: Zmartwychwstały Chrystus obdarzył nas swoim życiem. Od nas jednak zależy, jak ten dar 
wykorzystamy, czy będziemy szczęśliwi już tu na ziemi. 
 

- Życie jest szansą, chwytaj ją. 
- Życie jest pięknem, podziwiaj je. 
- Życie jest wezwaniem, przyjmij je. 
- Życie jest obowiązkiem , spełnij go. 
- Życie jest cenne, dbaj o nie. 
- Życie jest bogactwem, strzeż go. 
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- Życie jest obietnicą, wypełnij ją. 
- Życie jest smutkiem, pokonaj go. 
- Życie jest szczęściem, zdobądź je. 
- Życie jest darem, broń go. 

 
 
NARRATOR: Symbolem nowego życia, które poprzez swoją mękę, śmierć i chwalebne 
zmartwychwstanie ofiarował nam Chrystus - jest jajko. Przyjmijcie od nas: droga Dyrekcjo, szanowni 
nauczyciele, drodzy uczniowie wraz z tym kawałeczkiem wielkanocnego jajka najlepsze świąteczne 
życzenia. 
 
WIERSZ: Z okazji Wielkiej Nocy przyjmijcie najlepsze wiosenne życzenia:  
    Niech Zmartwychwstały Chrystus wspiera Was swymi łaskami  
                i da Wam moc pokonywania codziennych trosk i kłopotów,  
                które przynosi nam życie.  
 
WIERSZ: W dzień Zmartwychwstania szczere życzenia: 
                 szczęścia, zdrowia i powodzenia.  
     Niechaj droga życia różami się ściele,  
     a Bóg błogosławi zawsze w każdym dziele! 
 
 
WSZYSCY: WESOŁYCH ŚWIĄT! 
(delegacja podchodzi do Dyrekcji i składa życzenia, w tym czasie śpiewana jest pieśń) 
 
 
PIOSENKA: „Dzięki Jezu” 
 
1. Dzięki Jezu, dzięki Jezu,  
   dzięki Ci, że kochasz mnie,  
   dzięki Jezu, dzięki Jezu,  
   dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. 
2. Tam na Golgocie umarłeś za mnie ... 
3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie ... 
4. A gdy przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz... 
 
 

 


