
Zespół Szkół 
im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Juchnowcu Górnym

AUTORSKI SCENARIUSZ
PRZEDSTAWIENIA

„SZKOLNY MAM TALENT”

Juchnowiec Górny, czerwiec 2012



MUZYKA
<instrumentalna>

(w trakcie przygotowania, ustawienie stołu i krzeseł dla jury, parawanu z „wyciętymi głowami”
- POMOCNICY; jury staje za białym parawanem umieszczając głowy w odpowiednie miejsca;

osoby z kartkami stają w wyznaczonych miejscach:-)

WPROWADZENIE

PAWEŁ & MATEUSZ: Dzień dobry wszystkim! 

PAWEŁ: Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym castingu do programu „Mam talent”. 

MATEUSZ: Tym razem szukamy uzdolnionych osób w szkole, która otrzymała tytuł Szkoły 
Odkrywców Talentów.

PAWEŁ: Mamy zatem nadzieję, że nie zawiedziemy się i wkrótce poznamy perełki 
Juchnowieckiej szkoły. 

(PRZEDSTAWIENIE JURY)

(W tym czasie jurorzy kolejno wychodzą zza parawanu i zasiadają za stołem.)

PAWEŁ: Nadszedł czas na przedstawienie JURY. Zmagania uczestników programu będą 
oceniać tegoroczni wychowawcy klas III gimnazjum. (FANFARY) 

MATEUSZ: Chcemy ich Wam krótko przedstawić. A zatem - zaczynamy:

PAWEŁ: Wychowawczyni klasy IIIA:

MATEUSZ: Pani Kasia wciąż nam mówi gdzie są morza, rzeki ,góry
Ile wody jest w Bałtyku i kto mieszka w Mozambiku. 

(FANFARY)

PAWEŁ: Wychowawczyni klasy IIIB:
MATEUSZ: Zaś pani Gisztorowicz
robi doświadczenia
tu nienasycony,
a tu kwas octowy. 

(FANFARY)

PAWEŁ: Wychowawczyni klasy IIIC:



MATEUSZ:
A pani Monika uczy nas języka,
Gdy wiedza umyka zajrzyj do słownika.

(FANFARY)

PAWEŁ: I jedyny w tym gronie mężczyzna - wychowawca klasy IIID.

MATEUSZ: Pan Borchert od rana mówi o powstaniach,
że wybuchło w nocy nic nas nie zaskoczy.
Powstań z ławki podaj datę,
a ja się za głowę łapię,
kiedy to się wydarzyło przecież mnie jeszcze nie było.
 
(FANFARY)

PAWEŁ: Uczniowie szkoły w Juchnowcu słyną z poczucia humoru i przezabawnych 
wybryków. 

MATEUSZ: Tym razem postanowili swoją kreatywność wykorzystać podczas tworzenia 
kabaretu. 

PAWEŁ: A zatem-wystąpi przed Państwem TEATRZYK „BIAŁO-CZERWONA GĘŚ” 
w programie „2012 EURO”.

MUZYKA
<Kabaret „Otto”-Zrób kabaret...>

(przygotowanie krzesełek, tablicy szkolnej-POMOCNICY)

KABARET

Uczeń 1: Co robimy po lekcjach?
Uczeń 2: Pójdziemy mecz naszych oglądać.
Uczeń 1: A który to będzie? Otwarcia czy o honor?
Uczeń 2: Finał.
Uczeń 1: Oooooo, tak daleko nigdy nie doszli.
Uczeń 3: Doszli pod Grunwaldem - Niemców 14:10 pokonali.
Uczeń 2: A potem pewnie złapał ich pech?
Uczeń 3: Nie, Peszki nawet nie powołali.
Uczeń 1: A wiecie, że będziemy mogli wystawić 11 rezerwowych?
Uczeń 3: Jak?
Uczeń 1: No nie, nie wiesz? Pan Smuda powiedział, że zmiany przechodzą na następny mecz.
Uczeń 3: A to temu tylko Szczęsnego zmienił.
Nauczyciel: Dzień dobry.



Uczniowie: Dzień doo-bry
Nauczyciel: Dziś zajmiemy się tematem Euro. Co wiecie na ten temat?
Uczeń 2: Wszystko.
Nauczyciel: Czyli?
Uczeń 2: Nic.
Nauczyciel: W takim razie odpowiedzcie na moje pytanie. Co zyskają Polacy, gdy wygrają 2012 
Euro?
Uczeń 1: 8667 zł.
Nauczyciel: Co za głupoty opowiadasz?
Uczeń1: Opowiedziałem na pytanie.
Nauczyciel: Do kąta.
Uczeń1: Ale ja nie mam konta.
Nauczyciel: Wyjdź z sali.
Uczeń 1: Z jaką Sali?
Nauczyciel: Przemek, zdenerwowałeś mnie, idę po dyrektora.
Uczeń 3: Hahahaha, przewaliłeś sobie.
Uczeń 1: Chyba ty!!! To u kogo mecz oglądamy?
Uczeń 2: Ehhh, u mnie można.
Uczeń 3: A masz telewizor w domu?
Uczeń 2: Mam?!
Uczeń 3: O, to będzie co wynieść...

MUZYKA
<Kabaret Otto-Zrób kabaret...>

(zabranie krzesełek i tablicy-POMOCNICY)

(Paweł wyciąga kalkulator i coś na nim liczy. Mateusz pyta:)

MATEUSZ: - A co Ty tam liczysz?

PAWEŁ: - Sprawdzam, czy dobrze policzyli 2012 euro.

MATEUSZ: - Nie nam to oceniać. Oddajmy głos jury.

PANI IWONA:
Mnie osobiście zaskoczyła precyzja Waszych wyliczeń. Moim marzeniem jest, żeby wszyscy 
uczniowie tak dokładnie rozwiązywali zadania chemiczne. Jestem na TAK. (BRAWA)

PAN MAREK:
Mnie z kolei najbardziej urzekła znajomość wyniku rozgrywki Polska: Niemcy w czasie bitwy 
pod Grunwaldem. Cieszę się, że uważaliście na lekcjach historii. A zatem-(podnosi tabliczkę 
z napisem Lubię to!)



PANI MONIKA:
Ja chciałam zwrócić uwagę na ciekawe użycie homonimów. Czy Wy wiecie, co to są 
homonimy? Otóż słownik języka polskiego tłumaczy to słowo jako wyrazy o takim samym 
brzmieniu, ale różnym znaczeniu. Znakomita zabawa słowem. Jestem zdecydowanie na TAK. 
(BRAWA)

PANI KASIA:
Ja niestety jestem na NIE (łuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu)
Po prostu nie chciałabym, aby tacy kibice wynieśli mi z domu telewizor.

PAWEŁ: Tak czy inaczej nasi kabareciarze wygrywają 3:1.
(BRAWA)

MATEUSZ: A teraz przeniesiemy się na inny kontynent, choć nadal pozostajemy w klimacie 
piłki nożnej. 

PAWEŁ: W występ kolejnej grupy, tym razem tanecznej, wprowadzi nas oficjalna piosenka 
mistrzostw świata z roku 2010-bo...teraz czas na...

PAWEŁ & MATEUSZ: Afrykę!!!

MUZYKA
<Shakira-It's time for Africa>

<TANIEC AFRO>

(BRAWA!!!)

PAWEŁ: Ciekaw jestem, co na temat tego występu sądzi nasza nauczycielka geografii.

PANI KATARZYNA : 
Rozmarzyłam się podczas Waszego występu. Wspaniale oddaliście klimat afrykańskiego buszu. 
Tym razem jestem na TAK. (BRAWA)

PANI IWONA: 
Ja myślę, że podczas takiego występu zachodziło wiele procesów biochemicznych, zwłaszcza 
wśród  męskiej części publiczności zachodziło. Myślę tu nawet o stanie zakochania. Bo jak tu 
nie podziwiać urody i wdzięku pięknych tancerek. Nie wiem, czy wiecie, ale naukowcy 
donoszą, iż stan zakochania związany jest z podwyższonym poziomem fenyloetyloaminy 
i dopaminy, powstaniem nowych pętli neuronalnych oraz reakcjami fizjologicznymi na osobę, 
w której jesteśmy zakochani takimi jak przyśpieszone bicie serca, które jest wynikiem działania 
adrenaliny. Ze względu na biochemiczny element występu-jestem na TAK. (BRAWA)

http://www.edarling.pl/swiat-singli/fazy-przebiegu-zwiazku


PAN MAREK: 
Fajnie, fajnie.. Trochę ten taniec przypomina mi taniec etnicznych mieszkańców Burkina Faso...
co ciekawe - znam osobę,  która była na wycieczce po Afryce i oglądała ten taniec 
w oryginalnym wykonaniu. Nie chcę was urazić, ale tamtejsi wykonawcy są o wiele lepsi, 
co może wynikać z tego, że nie czujecie jeszcze tego klimatu ... Polecam wycieczkę na pustynię 
Błędowską i tam próbujcie swoich sił, bo póki co – nie jestem przekonany do Waszego występu 
jestem na NIE.
(ŁUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU)

PANI MONIKA:
Doceniam Wasz afrykański entuzjazm, ale ja zdecydowanie wolę nasze tańce narodowe: 
polonez, polka, mazurek, mazureczek, kujawiak, kujawiaczek...Tym razem... (Nie lubię tego) 
(ŁUUUUUUUUUUUUUU)

PAWEŁ: No cóż-tym razem remis: 2:2. 

MATEUSZ: Ciekaw jestem, jak jurorzy ocenią kolejne występy.

PAWEŁ: To się dobrze składa, bo za chwilę przed nami ktoś, kto może nam wyjawić przyszłość.
Zapraszamy na scenę tajemniczego WIZJONERA wraz z jego ASYSTENTKĄ.

MUZYKA
<Z archiwum X>

WIZJONERZY

Magik: Witam wszystkich zebranych! Niestety nie mogę podać swojego nazwiska, ponieważ jest
ono niemedialne, więc mówcie mi Romuald. Jestem wizjonerem i przewiduję przyszłość.

Powitajcie brawami moją asystentkę Gertrudę.
< Chłopaki podnoszą tabliczki z applausem>

Chyba każdy z nas tu zebranych chce poznać zwycięzcę Euro 2012.Więc zobaczmy..
< spogląda w magiczną kulę> widzę... widzę… barwy. Czarny.. czerwony… żółty… to Niemcy!
Asystentka: <spogląda przez ramię wizjonerowi z wyraźnie zdziwioną miną > Gdzież Niemcy!

Tu nie ma czarnego! To Hiszpania! Proszę spojrzeć.
<bierze okulary magika, przeciera>
Magik: Rzeczywiście, Hiszpania!

Asystentka: Mistrzu, a może mógłbyś powiedzieć zebranym, czy 21 grudnia 2012r. będzie
koniec świata

Magik: Ależ tak oczywiście! Sprawdzam…
<spogląda w magiczną kulę>

Widzę.. widzę.. Śnieg! Duużo śniegu.. I och nie! To coś strasznego!

Asystentka <przerażona>: Mistrzu, co się stanie?
Magik: Wszyscy nauczyciele będą przeszczęśliwi i będą się do siebie uśmiechali !!! 



<na widowni rozlegają się gwizdy>
Asystentka: Oh nie! Dlaczego ;(

Magik: Ponieważ tego dnia wszyscy otrzymają premię gwiazdkową…
<Chłopaki podnoszą tabliczki z napisem „ Applause”>

Asystentka: A może coś miłego dla uczniów magik zechce zdradzić?
Magik: Sprawdzę...

<spogląda w magiczną kulę>
Oh tak! Jasne! We wrześniu wszystkich uczniów czeka bardzo miła niespodzianka.

(TUTAJ CZUJĘ NIEDOSYT:-)-JAKA NIESPODZIANKA???
Asystentka: Wspaniale! A może ktoś chciałby zadać pytanie wizjonerowi?

Ktoś z za parawanu/widowni: Mistrzu, kto jest ojcem Pablito?!
Magik: <spogląda w magiczną kulę, potrząsa nią, mruży oczy, przygląda się uważnie, później
znów potrząsa. W końcu ze zrezygnowaniem przestaje> Niestety moja kula ma ograniczony

limit wizji, który się skończył, i nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie opłaciłem
abonamentu za czerwiec. Bardzo mi przykro. Dziękuję za uwagę! 

MUZYKA

PAN MAREK: Jestem zszokowany waszym występem. Nie jestem futurologiem, więc nie będę 
spekulował,  czy wasze wizje się sprawdzą, historia to zweryfikuje. Nie jestem zbyt 
optymistycznie do tego nastawiony, miejmy nadzieję, że nie jest to tylko chwyt marketingowy. 
Dam się wypowiedzieć reszcie jury... Przykro mi, ale jestem na NIE. 
(ŁUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU)

PANI MONIKA:
Ponieważ jedna ze znanych sentencji głosi, że "Mowa jest srebrem, a milczenie złotem" 
nie zamierzam tym razem zabierać głosu...

PANI KASIA: Ja natomiast chciałam docenić Waszą znajomość barw narodowych:-) Dlatego 
jestem na TAK.
(BRAWA)

PANI IWONA: Mi oczywiście najbardziej podobała się wizja podwyżki dla nauczycieli, dlatego 
jestem na TAK.
(BRAWA)

PAWEŁ: Tym razem 2:1

MATEUSZ: A jakiego wyniku oczekuje kolejna grupa taneczna? Z pewnością 4:0, ale zanim 
ich ocenimy, pozwólmy im zaprezentować swoje zdolności. Przed państwem TANCERZE-NIE 
WIERZĘ  w utworze CAN CAN, czyli MOGĘ MOGĘ...

MUZYKA
<werble>

(chwila na przebranie prowadzących w spódniczki)



PSEUDO-TANCERZE
(KANKAN CHŁOPCÓW W SPÓDNICZKACH)

MUZYKA
<Kankan>

PANI MONIKA: Ja chciałam na początku spytać, czy Wy wiecie, co oznacza słowo Kankan? 
Nie? A w jakim słowniku możecie znaleźć wyjaśnienie tego słowa? Nie wiecie? W takim razie 
(podnosi tabliczkę z napisem "Nie lubię tego") 
(ŁUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU)

PAN MAREK: Taniec to bardzo niebezpieczny sport. Mam nadzieję, że uważaliście na 
tegorocznych lekcjach Edukacji dla bezpieczeństwa. Jesteście bardzo zdyscyplinowaną grupą 
i za to BRAWA!
(BRAWA)

PANI KASIA: Trochę się zdziwiłam, jak ujrzałam mężczyzn w spódniczkach, nieco 
nawiązujecie do ludowego stroju Irlandzkiego, ale zachowaniem, emocjami i tym,  ile serca 
włożyliście w ten występ  urzekliście mnie. Jestem zdecydowanie na TAK. (BRAWA)

PANI IWONA: Jestem pozytywnie nastawiona do tego, co robicie. Na pewno nie był to 
profesjonalny występ, ale widzę,  że robicie to z miłości do tańca i za to Was podziwiam. Jestem 
na TAK. (BRAWA)

PAWEŁ: Nie jest źle. 3:1, a 3+1=4, więc byliśmy blisko wymarzonego wyniku. 

MATEUSZ: Czas na ostatni występ. Swoim utworem wokalno-instrumentalnym dziewczęta 
z klas III gimnazjum chcą pożegnać się z nami na wesoło-mówiąc...

MATEUSZ & PAWEŁ:  „Pa, pa, pa, pa-żegnaj szkoło”. 

PAWEŁ: Kilka lat temu „JARZĘBINKI”, dziś nieco starsze „JARZĘBINY”-przywitajcie je 
gromkimi brawami. 
(BRAWA)

MUZYKA
<Piejo kury piejo>

(na tym utworze wchodzą dziewczyny)

„JARZĘBINY”
(śpiewają na melodię „Koko koko Euro spoko”)

1.Cieszą się kujony
i nauczyciele

że już stąd odchodzą
wredni dręczyciele



2.Będziemy tęsknili
za wami wszystkimi
już się nie spotkamy
i spokój wam damy

3.Nasi wychowawcy
spokojem nie grzeszą

bo na każdej lekcji
ostro na nas wrzeszczą

4. Kochana dyrekcjo
wam też zwrotkę damy
bo wy przecież wiecie,

że was też kochamy

Ref: Trzecie klasy były spoko
Odjeżdżamy do Maroko

Już nas tutaj nie spotkacie
Vixa będzie w chacie 

Ref. Pa pa pa żegnaj szkoło,
żegnamy Ciebie wesoło

wszyscy razem zaśpiewajmy
wakacje zaczynajmy! 

(Wszyscy się przyłączą do śpiewania i zejdą ze sceny tanecznym krokiem razem z jury;
wynosimy wszystkie elementy dekoracji-stół jury, krzesełka, parawany, białe prześcieradło)

Opracowała:
mgr Monika Żochowska 

wraz z uczniami klas III gimnazjum


