Вже за партами в школах
(Звучать мелодії козацьких маршів)
Ведучий:
Увага! Увага! Слухайте всі.
Гей сурми гучніше звучіть!
І про початок навчального року країну мою сповістіть!
Ведуча:
Шістнадцять літ нашій державі,
І в школі вчитися будем дванадцять літ.
То ж будь, Вкраїно, незалежна, славна,
Ми всі поможемо дивувати світ!
Ведучий:
Сьогодні на перший дзвіночок
Вийшла уся Україна.
Благословляє синів і дочок
Матінка наша єдина.
Ведуча:
Перший дзвоник - щаслива сльоза
На обличчях у мами і тата.
Перший дзвоник - пора золота,
Йдуть до школи хлоп’ята й дівчата.
Ведучий:
Сьогодні - День Знань - радісне і хвилююче свято зустрічі зі школою, зі своїми вчителями й
однокласниками.
Ведуча:
Але найбільше свято сьогодні в найменших наших школярів, у тих, хто перший раз цього
вересневого дня іде до свого найпершого класу.
(Козацький марш)
Ведучий:
То ж зустрічаймо учнів 1-А класу та їхню першу вчительку.
Ведуча:
Раді вітати учнів 1-Б класу з вчителькою.
Ведучий:
Школо! Шикуйсь! До вносу Державного прапора України школа стояти струнко!

(Козацький марш)
Директор:
Свято Першого Дзвоника оголошую відкритим.
(Звучить Гімн України)
Ведуча:
Боже – Отче, глянь на діти.
На твої дрібненькі квіти,
Світи сонцем і зірками
Над малими діточками.
Щоб росли всі здоровенькі
На потіху батька й неньки.
Дух святий хай з нами буде.
Щоб з нас стали добрі люди.
Ведучий:
Просимо благословити учнів 1-х класів та учнів усієї школи.
Отця:__________
Ведуча:
У нас сьогодні в гостях ______________________
Надаємо їй (йому) слово.
Ведучий:
Сьогодні наша шкільна родина поповнилась на

____ учнів

Цікаво, які вони? Чого навчилися? Про що мріють?
Першачки:
1. Закінчилося літо
І забави час.
Зошити й букварики
Вже чекають нас.
2. Я хвилююсь, як ніколи,
Я хвилююся весь час,
Адже я прийшла до школи
Перший раз у перший клас.
3. Я у школі хочу вчитись,
Маю зошит з Букварем.
Був я вчора просто хлопчик,
Став сьогодні школярем.

4. Ми все літо готувались,
Дуже-дуже всі старались,
Щоб сподобатися вам,
Нашим першим вчителям.
5. Світить сонечко у небі,
Квіти осені цвітуть.
Нам пройти у школі треба
Довгу і веселу путь.
6. Що маленькі зростом, дуже не зважайте,
Ми вас доженемо, то ж надію майте,
Ще колись дорослі будемо стояти,
А чи нас тоді ви зможете впізнати?
7. Буду вчитись я писати,
І читати, й рахувати,
І в альбомі малювати,
Гарні віршики вивчати.
8. Книги й зошити любити.
Берегти, а не губити.
Акуратним завжди бути,
Щоб нічого не забути.
9. Буду вчитись на відмінно
І поводитись сумлінно,
Щоб батьки могли радіти.
Що такі в них гарні діти.
Ведуча:
Дякуємо,

любі

наші

першачки.

Сьогодні

вас

вітає

ваша

перша

вчителька

_______________________
Княгиня Знань:
Доброго дня, мої любі друзі! Так, це я. Княгиня Знань, прийшла сьогодні до вас, щоб
провести за собою у незвичайну Країну Знань. Там вас чекає багато відкриттів, нових
захоплень.
Ви хочете мандрувати цією країною? Але в Країну Знань можуть потрапити лише ввічливі,
виховані, усміхнені діти, що люблять вчитися.

Незнайко:
Та нащо вам. діти, вчитися писати? От я нічого не роблю, бавлюся, цілими днями дивлюсь
телевізор, співаю, танцюю.
Знайко:
І що тут доброго? Навіть рекламу не вмієш прочитати. А. наші громадяни Країни Знань
зобов'язані:
1) читати книжки;
2) щодня дізнаватись щось нове;
3) тренувати пам’ять. логіку і мислення.
Княгиня знань:
Громадяни нашої країни:
1) знають все на світі;
2) шукають відповіді на всі питання;
3) вчаться у найкращих вчителів усіх часів і народів.
Незнайко:
А ви мене не дурите? Я також хочу стати громадянином вашої країни!!! Візьміть мене будьласка.
Княгиня: Любі діти, будьте гарними громадянами нашої Країни Знань,бо лише у ній ви
можете відшукати шлях до щастя. Прийміть на згадку про сьогоднішній день подаруночки
від одинадцятикласників.
(Звучить мелодія).
Виступ директора (вітання і дзвінок)
Ведуча:Право надати перший дзвінок має учениця 1-го класу _________________
учень 1-го класу ____________________
Ведучий:
Вже за партами в школах
Нове плем’я козацьке росте.
І до тебе, Вкраїно, душею
Вже з дитинства воно приросте.
Ведуча:
Вільні діти твоєї родини
У майбутнім прославлять свій край.
І простори твої, Україно,
Перетворять в справжнісінький рай.

Ведучий:
Школо! Шикуйсь! До виносу Державного Прапора України і Хоругви
школи стояти струнко!
(Марш козацький)
Ведуча: Вільно.
Ведучий:
За доброю шкільною традицією першими в Країну Знань ідуть наймолодші і найстарші учні
нашої школи.
Ведуча:
Запрошуємо на 1-й урок учнів 1-А та 1-Б класу у супроводі учнів 11-А та 11-Б класів.
Ведучий:
Запрошуємо на перший урок учнів.
За матеріалами: http://vlachentsy.com.ua/

