Відкрито навстіж двері в школі
Ведучий1:
Доброго ранку, добрії люди!
Знову сонечко над містом встало.
Кличе дітвору у школу вересневий ранок,
Доброго ранку!
Ведучий2:
Доброго ранку!
Відспівали дні таборами
На річках, де гукають причали,
За походами, за вітрами
У ранкових туманах розтали.
Ведучий1:
Відшуміли серпнем колосся,
Щедрим вогнищем, лісом зеленим.
На шкільному подвірї осінь
Знову полум’ям впала на клени.
Ведучий2: Ось і закінчилося ще одне сповнене веселощів і радості літо. Якби не впертий
календар, то ми б і не повірили в це, адже листя на деревах ще зелене, а небо таке
пронизливо синє й високе.
Ведучий1: Хоч як не жаль розлучатися з веселим літечком, та кожен з нас чекав початку
навчання як великого свята. Адже цей знаменний день дарує нові зустрічі старим друзям,
відкриває нові шляхи і народжує нові мрії.
Ведучий2: Вітаємо зі святом 1-го вересня учнів 2,3,4-х класів!
Ведучий1: Зі святом, дорогі, п’ятикласники!
Ведучий2: Вітаємо зі святом знань учнів 6, 7, 8-х класів!
Ведучий1: Наші вітання учням 9-х класів!
Ведучий2: Вітаємо зі святом 1-го вересня учнів 10-х класів!
Ведучий1: Найщиріші вітання нашим одинадцятикласникам!
Ведучий2: Але головною подіє нашого свята є те, що до нашого шкільного колективу
вливається гомінке і непосидюче поповнення – першокласники!
Ведучий2: Жовтіє листя на тополі,
Летять у синяву хмарки,
Відкрито навстіж двері в школі –

Ідуть до школи першачки!
Ведучий1: А зайдуть наші першокласники під вишитим рушником.
Ведучий2: ВИШИТІ РУШНИКИ здавна були поширені на Україні як неодмінний атрибут
народного побуту, святкової обрядовості.
Ведучий1: Важливі події в житті народу ніколи не обходились без них. Рушник
супроводжував людину протягом усього життя, і в радості, і в горі.
Ведучий2: Він завжди був символом гостинності На рушниках приймали новонароджених.
Ведучий1: А рушник, під яким сьогодні пройдуть першачки не простий. На ньому вишиті
прізвище найдорожчих для них людей у школі – перших класних мам.
Ведучий2: І ми бажаємо кожному з першокласників через 12 років пройти під цим самим
рушником вже дорослими випускниками.
Ведучий1:
Заходьте дружно та сміливо,
Маленькі учні в світлий клас.
Життя цікаве та щасливе
Розпочинається для вас.
Ведучий2: Зустрічаймо!
Ведучий1: 1-…. клас, класний керівник…………………………
Ведучий2: 1-…. клас, класний керівник…………………………
Ведучий1: 1-…. клас, класний керівник…………………………
Ведучий2: 1-…. клас, класний керівник………………………….
Ведучий1: 1-…. клас, класний керівник…………………………..
Ведучий2: 1-…. клас, класний керівник………………………….
Урочиста лінійка, присвячена початку навчального року, оголошується відкритою.
Право підняти державний прапор України надається учням 11….. класу
Гімн України
Ведучий1: Сьогодні особливий день.
Сьогодні – особливе свято.
В нім сплеск надій, розмай пісень,
Усмішок, квітів так багато!
Ведучий2: Всміхається сонце з небесних висот
І сипле проміння ласкаве.
З маленьких дітей виростає народ,
З шкільної родини – держава.

Ведучий1: З напутнім словом виступає директор школи
Виступ директор
Ведучий2: Слово для привітання надається гостям нашого свята…
Виступ гостей
Ведучий1: Роблять нині перші кроки
Першокласники до знань,
А кому 17 років –
Скоро прийде час прощання.
Ведучий2: 11 років тому поріг нашої школи переступили маленькі дітлахи. А сьогодні вони
відзначають свій останній шкільний першовересень. Це наші любі одинадцятикласники.
Попереду в них вирішальний рік, випускний клас, що підіб’є підсумок усього їхнього
шкільного життя.
Ведучий 1: Друзі, сьогодні і ваше свято, тож запрошуємо вас привітати сьогодні нашу юну
зміну і дати їм щиру пораду.
Виступ випускників
Випускник1:
На лінійці ми найстарші,
Отже, висновок такий:
Пролетіли роки наші –
Клас тепер наш випускний.
Випускник2:
Вже не можна пустувати,
Бити в вікнах шибочки,
З кого ж будуть приклад брати
Жовтороті первачки?
Ми – 11-й клас
Вже й за розум братись час.
Випускник3:
Вам, хто в ранню пору
Поспішає в перший клас,
Ми бажаєм щастя гору,
І ще здоров’я про запас.

Випускник4:
Зустрічає вас школа в цю мить,
Наче мати дітей своїх милих.
Для людей для народу ростіть.
Хай міцніють щодня ваші крила!
Ведучий1: Любі першокласники, для вас прозвучали такі теплі слова.
Ведучий2: Тепер і ваша черга показати себе.
Виступ першокласників
Першокласник1:
Нас учителька збирала,
І до школи готувала,
Готувала в перший клас.
Скільки справ було у нас!
Першокласник2:
Яблука ми рахували,
По складах слова читали.
А письмо – це справжні муки –
Від напруги терпнуть руки.
Першокласник3:
Каже тато, що я – геній,
Тільки трохи я не певний,
Можу шкоди наробити,
З тюлю літака зробити.
Першокласник4:
Вчили кицьку ми читати,
Ляльку Таню – рахувати,
У чорнилі вся квартира,
Мама й досі не відмила.
Першокласник5:
Золоті у мене руки.
Мама каже, що то мука.
Я всі штори вже порвала,
Лялькам одяг готувала.

Першокласник6:
Це все жарти – не сприймайте,
Радо в школі нас вітайте,
Ми вже діти не малі,
Ми сьогодні школярі!
Першокласник7:
Не хвилюйтесь, мами й тата,
Ми уже не дошкільнята.
Ми сьогодні перший раз
Всі прийшли у перший клас!
Першокласник8:
Нехай для всіх, для нас і вас,
Щасливим буде рік навчальний.
Для тих, хто йде у перший клас,
І в одинадцятий, прощальний.
Ведучий1: Здавна в нашій школі існує прекрасна традиція.
Ведучий2: Найстарші учні передають ключ до знань наймолодшим – першокласникам.
Ведучий1: Любі первачки, гідно несіть цей ключ знань протягом всіх років навчання.
(Ключ до знань передають____________________________________________________)
Ведучий1:
Вчителі, які вони різні –
І мінливі, мов річкові хвилі,
Наполегливі, трішечки грізні,
Відчайдушні, терплячі і щирі.
Ведучий2:
Вони вміють підхід відшукати,
Щоб урок став легким і цікавим,
І пораю уміють вам дати,
Добрим словом зарадити справі.
Ведучий1:
Тож словами найтеплішими
Ми усіх вчителі вітаємо.
І осінні букети квітів
Вам з любов’ю сьогодні вручаємо.
Вручення квітів вчителям

Ведучий2: Отже, екіпаж у повному складі. Наш шкільний корабель готовий до подорожі у
новий навчальний рік. Потрібно лише дати сигнал – і ми усі вирушимо в дивовижну Країну
Знань.
Ведучий1: В житті у кожного буває єдиний раз
Буває перший і найкращий клас,
Нові книжки, перший урок,
І перший шкільний незабутній дзвінок.
Ведучий2: Право дати перший дзвінок надається ………………………………
Звучить перший дзвоник
Ведучий1: Зі святом! З новим навчальним роком, дорогі друзі!
Ведучий2: Нехай рідна 17-а школа пригорне вас своєю добротою. Перейміться любов’ю і
вірністю до неї і сміливо йдіть на її поклик – дзвоник.
Ведучий1: Вчіться так, щоб вами пишалися батьки, друзі, рідні, місто і Україна.
Урочиста лінійка оголошується закритою.
Гімн України
Ведучий2: Право першими зайти на перший урок надається першокласникам.
Проводжаємо на перший урок одинадцятикласників, а за ними всіх учні.
За матеріалами: http://www.school17.ck.ua

