
SCENARIUSZ FILMU FABULARNEGO 
klasy IVa w Amerykańskiej Szkole Podstawowej w Gdyni. 

tytuł roboczy „TAJEMNICZE ZNIKNIĘCIE” 
 
 
1 SCENA WN/DZ KLASA LEKCYJNA  
Lekcja matematyki. Uczniowie siedzą sztywno wyprostowani w ławkach. Cisza jak makiem zasiał. 
Wszyscy są wystraszeni. Pani NAUCZYCIELKA pyta przy tablicy MISIĘ, która nie potrafi rozwiązać 
zadania.  
 

NAUCZYCIELKA 
  - Ile mam czekać na rozwiązanie tego prostego zadania? 
 
Dziewczynka wystraszona, nic nie mówi. 
 

NAUCZYCIELKA 
  - Siadaj! Pała! Nic z Was nie będzie w przyszłości, darmozjady! 
 
 
MISIA siada, jest jej bardzo smutno, opiera głowę na ławce na złożonych ramionach.  
 
TYTUŁ 
 
SCENA 2 PL/DZ BOISKO SZKOLNE 
Przed meczem występują Cheerleaderki, następnie chłopcy grają w piłkę. Piłka zostaje kopnięta za 
ogrodzenie, chłopcy krzyczą „AUT”, więc OSKAR idzie po nią, oddala się od grupy. OSKAR długo nie 
przychodzi. Chłopcy siedzą na betonie czekając na kolegę. 
 

CHŁOPAK 1 
  - Co się z nim dzieje? Dlaczego tak długo to trwa? 
 
CHŁOPAK2  zaczyna wołać OSKARA. Dołączają się inni. Chłopaki podchodzą do siatki ogrodzenia, 
krzycząc „OSKAR”. 
 

CHŁOPAK 3 
  - Chodźcie! Zaczęły się lekcje! 
 
 
SCENA 3 WN/DZ SZATNIA 
Dziewczynki rozmawiają o tajemniczym zniknięciu Oskara. 
 

DZIEWCZYNKA 1 
  - Oskar zniknął! Nikt nie wie gdzie jest. 
 

MISIA 
  - Podobno chłopcy grali w nogę i piłka wpadła im za ogrodzenie do starej chaty. 
Oskar poszedł po piłkę i nie wrócił. 
 
Nagle MAJA widzi toczącą się po podłodze piłkę. Podnosi ją i pokazuje koleżankom.  
 

MAJA 



  - Taką piłkę jak ta? 
 
Dziewczynki patrzą się po sobie zdziwione. PIŁKA UDERZA O PODŁOGĘ. Patrzą w stronę MAJI, ale jej 
już nie ma. Dziewczyny są wystraszone. Przychodzą chłopcy. 
 

MISIA  
  - Najpierw zniknął Oskar, a teraz Maja, musimy ich odszukać! 
 

CHŁOPAK 
(bojowo) 

  - Idziemy po nich! 
 

DZIEWCZYNKA  
(ze strachem) 

  - Do STAREJ CHATY?? 
 
SCENA 4 WN/DZ STARA CHATA 
Uczniowie wybierają się do chaty/domu/piwnicy, aby odszukać zaginionych. Wchodzą do środka. 
Jest ciemno i ponuro. Słychać jakieś dziwne dźwięki (didgeridoo). Dzieci chodzą po ciemnych 
pomieszczeniach.  
 

DZIEWCZYNA/CHŁOPAK 
  - Trzymajmy się razem, żeby się nie zgubić. 
 

DZIEWCZYNA/CHŁOPAK 
  - Gdzie jest Kamil? 
 

CHŁOPAK 
(przestraszony) 

  - Zniknął! 
 

DZIEWCZYNKA/CHŁOPAK 
  - Boję się! 
 
Nagle ANIA znajduje przedmiot na podłodze. 
 

ANIA 
 
  - Patrzcie! 
Podnosi go. 

 
MISIA 

(przestraszona) 
  - To ekierka pani od matematyki! 
 
Dzieci patrzą po sobie. EKIERKA SPADA NA ZIEMIĘ. Kolejne dziecko zniknęło. Dzieci krzyczą i uciekają.  
 
Dzieci trafiają do piwnicy. Pełno smoków. Nagle widzą panią NAUCZYCIELKĘ grającą na didgeridoo 
smoku. Uciekają w popłochu, wybiegają na zewnątrz… 
 
 



SCENA 5 PL/DZ LAS 
… i zdziwione znajdują się w lesie. Grupa jest bardzo zdziwiona. 
 

CHŁOPAK 
  - Ta chata ma tajemne przejścia. To stąd ta piłka w szkole! 
 

DZIEWCZYNA/CHŁOPAK 
  - Co teraz? Boję się! 
 

CHŁOPAK 
  - Musimy bezwzględnie trzymać się razem. 
 

DZIEWCZYNA 
  - Gdzie Jaś? 
 

CHŁOPAK 
  - Zniknął! 
 

DZIEWCZYNA 
  - A Marta? 

 
CHŁOPAK 

  - Też nie ma! Uciekajmy stąd!! 
 
MISIA biegnie co sił w nogach. Nagle orientuje się, że nie ma Kuby i Matiego. Krzyczy. 
 

MISIA 
  - Kuuba!! Maati !!!! 
  
 
MISIA zostaje sama, znowu słyszy dźwięk didgeridoo. Idąc w kierunku dźwięku dochodzi do miejsca, 
w którym odkrywa wszystkie zaginione dzieci przywiązane do drzewa. Koledzy i koleżanki krzyczą. 
 

DZIECI 
  - Uciekaj!!!! Za tobą!!!! 
 
MISIA nie wie o co chodzi. Za jej plecami stoi demoniczna nauczycielka, która łapie ją za ramię. MISIA 
krzyczy... 
 
SCENA 6 WN/DZ KLASA LEKCYJNA 
MISIA budzi się z krzykiem. Wszyscy patrzą zdziwieni. Pani prosi o ciszę i chce kontynuować lekcję, 
ale w tajemniczy sposób z szafy spada piłka. MISIA znów podnosi krzyk. 

KONIEC 


