Вересень панує вже довкола
Ведуча 1:Розквітають посмішки навколо,
Радісно луна веселий сміх.
Це моя найкраща школа
Зустрічає школярів своїх.
Знову свята радісні хвилини,
Безліч вересневих привітань.
Здрастуй, школо! Ненька-Українa
Нас вітає всіх із святом Знань!
Нехай на нас чекають добрі зміни!
У наших свят традиція одна:
Підняти вгору прапор України!
Хай Гімн держави зараз пролуна!
Піднімають Державний прапор. Лунає Гімн України.
Ведуча 2: Літо краснеє проходить —
Перше вересня приходить.
І якраз о цій порі
Гімназисти, школярі
До школи рушають —
Вчителі там їх чекають.
Знову дзвоник задзвенить
І серця всім полонить!
Вересень панує вже довкола,
Наче той художник-чарівник.
Добрий день, моя найкраща школо!
Це для нас — останній в школі рік!
Ось і осінь на порозі,
Листячко з дерев вже облітає...
І у перший вересневий ранок
Школа радо дітвору вітає.
Сьогодні - День Знань –
радісне і хвилююче свято зустрічі зі школою,
зі своїми вчителями й однокласниками.

Ведуча 1: Але найбільше свято сьогодні в найменших наших школярів, у тих, хто перший
раз цього вересневого дня іде до свого найпершого класу.
«Надоїло нам мовчати,
Хочемо також сказати
І про себе і про вас», —
Виступає перший клас
Учень 1: Закінчилося літо
І забави час.
Зошити й букварики
Вже чекають нас.
Я у школі хочу вчитись,
Маю зошит з Букварем.
Був я вчора просто хлопчик,
Став сьогодні школярем.
Учень 2: Всі радіють: і бабуся,
Й мама, й тато.
Всюди усмішки, квіти —
От так свято!
Фізкультура в школі є,
— Це я встиг почути!
Дужим, як брати Кличко,
Дуже хочу бути!
Учень 3: Вже не треба нам ходити
В дитсадок,
Бо чекатиме учитель
На урок.
Ми хороші, хоч ще трохи
І малі.
Тож прийміть до шкільної сім'ї!
Учень4: Буду вчитись на відмінно
І поводитись сумлінно,
Щоб батьки могли радіти.
Що такі в них гарні діти.
Вересень панує вже довкола,
Наче той художник-чарівник.

Добрий день, моя найкраща школо!
Це для нас — останній в школі рік!
Ми привели собі на зміну
Маленьких учнів – перший клас.
Учіться, любі, на “відмінно”,
Ростіть, мужнійте, в добрий час,
А ми останній рік ідемо
До школи топчемо стежки.
І теж мужніємо, ростемо,
Сюди ідемо залюбки.
Бо тут навчилися дружити,
Пізнали, де добро і зло.
У школі ми вчимося жити,
Усім нам дуже повезло,
Що в нас такі хороші люди,
Найкращі в світі вчителі!
І вам тут, діти, добре буде,
Це краще місце на Землі!
Учень 5: Перший дзвоник - щаслива сльоза
На обличчях у мами і тата.
Перший дзвоник - пора золота,
Йдуть до школи хлоп’ята й дівчата.
Дзвоник гучно задзвенить,
На урок покличе,
І почне тоді нас вчить
Наш найперший вчитель.
Учень 6: Дзвени, мій дзвонику, і весело співай!
Щасливо, срібно, радісно, дитино!
І про уроки всім нам сповіщай,
У добрий час, моя шкільна родино!
Луна дзвінок, до школи всіх скликає,
Канікули скінчились – вчитись час.
Щасливі усмішки, скрізь музика лунає,
І поспішають діти в рідний клас.

Ведуча 1: Заждались парти і книжки в чеканні,
Старенький глобус весело крутнувсь.
Дерева гілочками шлють вітання,
І клас привітно дітям усміхнувсь.
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