І збудуться, і стануться дива
Ведуча:
Дорогі друзі! Ось і пройшли чудові літні канікули. Знову 1 вересня перший дзвінок, перші в
цьому навчальному році уроки. І кожен, хто сьогодні переступає поріг рідної школи,
відчуває піднесено – радісне хвилювання. Адже саме цього дня починається нова сходинка
до знань. А для першокласників - це надзвичайне свято, яке запам’ятається їм на все життя .
Чубчики і бантики, ясні оченята,
Ви, мов романтика, хлопчики й дівчатка,
З вами доля школи завжди не розлучна,
Ви, мов квіти, ви вже наші учні.
Вчителько перша, прийми естафету,
Веди малюків по дорогах планети.
(Під пісеньку «Перший дзвоник» вчителька заводить 1-класників на лінійку)
Ведуча:
Шановні гості, учні і вчителі ! Дозвольте свято 1 Вересня вважати відкритим! Право підняти
державний

прапор

України

надається

випускникам

школи

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(Звучить Гімн України)
Ведуча:
Всім відомо, що театр починається з роздягальні, військова частина - з пропускного пункту.
А школа починається з директора. З ім’ям директора нашої школи в кожному учнівському
серці

прокидається

ніжність

і

гордість.

Тож

дозвольте

запросити

до

слова

_____________________________________________________________________________.
(Виступ директора школи)
Ведуча:
І збудуться, і стануться дива!
І в світі все обернеться на краще –
І зробиться легким усе найважче,
І найтепліші знайдуться слова.
А

сьогодні

ці

слова

пролунають

з

вуст

дорогої

нам

гості____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

(Виступ гостей)
Ведуча:
Дорогі першокласники! Цей день, напевне, надовго залишиться у вашій пам’яті. Але ту
людину яка веде вас у цікаву подорож до Країни Знань, ви згадуватимете з особливою
теплотою

і

вдячністю.

Це

ваша

перша

вчителька.

Тож

вам

слово,

шановна

______________________________________________________________________________.
(Виступ першої вчительки)
Ведуча:
Наша школа поповнилась знову.
Маленькі друзі біля нас стоять.
Давайте надамо їм слово ,
Вони про дещо хочуть нам сказать.
Слово 1-класникам!
(Виступ 1-класників)
Ведуча:
Для декого 1 вересня – це особлива дата, останній перший дзвоник, останній шкільний рік.
Рік останній. Перше жовте листя.
Плани і думки на самоті.
Рік останній. Ти, як аркуш чистий, Що напишеш, те й пожнеш в житті.
До слова запрошуються випускники!
(Виступ випускників, після якого на фоні музики випускники дарують 1-класникам
подаруночки )
Ведуча:
Усім відомо що 1 вересня не лише 1класники , але і їх мами сідають за шкільні парти.
Упорядковують підручники й зошити. Радіють відмінним успіхам і переживають через
невдачі. Тож запрошуємо до слова маму 1 класника_______________________________.
Ведуча:
Дзвінок прийшов до нас із піль;
Із привітом звідусіль:
Від небес, землі і сонця,
Від пшеничного колосся.
Право

подати

перший

дзвінок

надається

маленькій

першокласниці

________________________ та випускнику _____________________________________.
(Першокласниця бере дзвіночок)

Задзвенить вперше малюкам,
Нашим милим першачкам!
(З дзвінком обходять перший круг)
Вдруге дружній всій родині,
На все добре кожній днині
(З дзвінком обходять вдруге)
Втретє щиро задзвенить,
Рідний край розвеселить.
(З дзвінком обходять втретє)
Ведуча:
Святкову лінійку, присвячену Дню знань, дозвольте вважати закритою.
(Звучить Гімн України)
Ведуча:
Болять майбутнім, школо, твої груди –
Нехай святиться твій простий поріг!
Це – вчителі, найкращі наші люди,
Готують старт для всіх крутих доріг.
Плекає педагог майбутність долі
За якихось десять, за п'ятнадцять літ.
Несе в собі всі долі ясночолі,
Які лиш потім світлом йдуть у світ.
Дозвольте в осінь цю піднести вам
Букетик квітів щоб із цього ранку
І на весь новий навчальний рік
У здоров’ї зустрічали ви світанки.
(Діти дарують вчителям квіти і йдуть на перший урок)
За матеріалами: http://piskirichicki.ucoz.ua

