Відкриті навстіж двері в школі – ідуть до школи школярі
Класи шикуються на майданчику школи відповідно до розмітки.
Лунає музика.
Свято розпочинають ведучі.
Ведуча: Вересень. Сонця промінь.
Золотиться осінній лист.
Наш НВК знову усмішок повен.
Ми його невмирущий зміст.
Ведучий: Вже літа днів було доволі,
Наступні линуть не такі.
Відкриті навстіж двері в школі,
Ідуть до школи школярі.
Ведуча: Літо! До побачення!
Настав довгожданий для нас день – Свято першого дзвоника!
Ведучий:В очах одинадцятикласників просвічується сьогодні сум. Адже в стінах рідної
школи для них це урочисте свято буде останнім. Разом з тим, він відкриває нову
сторінку в житті наших наймолодших друзів – першокласників!
Ведуча: Маленькі, з боязким поглядом і одночасно радісні та схвильовані прийшли
вони сьогодні , щоб поповнити нашу велику учнівську

сім’ю .Давайте щиро їм

посміхнемось і запросимо на нашу святкову лінійку. Для вас – все починається
сьогодні. У цю, мов старт, космічну мить. Крокуйте, діти! В добру путь!
Ведучий:

Дітям , квітам і деревам

Сонце стелить світлу путь.
Теплим ранком вересневим
В перший клас малята йдуть!
Ведуча: Йдуть замріяні і чемні ,
Радість ллється через край.
Зустрічай їх Україно!
Зустрічай , країно Знань!
(під звуки маршу 11-класники ведуть першокласників)
Ведучий:Ось наші наймолодші друзі, їх ______________________хлопчиків та дівчаток.
Ні на крок не відходять вони від своїх перших вчителів:
Вчитель: Школа! Рівняйсь! Струнко! До внесення державного прапора України стояти
струнко! Внести прапор!

Директор: Дозвольте урочисту лінійку, приурочену Святу Першого дзвоника, оголосити
відкритою. Звучить Гімн України.
Виступ директора. Вручення похвальних листів.
Виступи гостей . Виступ першокласників.
Директор: Дозвольте урочисту лінійку, приурочену Святу першого дзвоника оголосити
закритою.
Звучить Гімн України.
Вчитель:

Школа! Струнко! Винести прапор !

Ведуча: Ми знов пірнаємо у школу ,
Мов в неспокійну течію.
І вересневе видноколо
Приймає нас в блакить свою.
Ведучий:

Ще буде радісно, і важко ,

Ще буде сонце і сльота.
Про свято незабутню згадку
Ми пронесемо крізь літа.
Ведуча: Ось і піснею заллється,
У шкільнім дворі дзвінок.
І урочисто розпочнеться
Вперше навчальний наш урок!
Ведучий:Право подати перший дзвінок в цьому навчальному році надається
учневі 11-класу____________________________________________

учениці першого

класу Дзвенить дзвінок вже котрий рік підряд ,
Його почувши , всі приємно усміхаються :
Він школярам дає про себе знать :
Облиш байдикувать! Уроки починаються!
Ведуча:Дорогі друзі! Давайте оплесками проведемо наших першокласників
перший в житті урок.
Звучить марш.(11-класники ведуть першокласників на їх перший в житті урок)
Ведучий:
Зробити коло пошани мають право учні перших та одинадцятих класів.
Ведуча:
Біжать літа,
летять літа,

на їх

у навчанні,
у труді, в завзятті.
А рідний край нас вже віта:
Ідіть, творіть, дерзайте!
Виступ першокласників:
Ми маленькі козачата,
Майбутнє Вкраїни!
Щиро раді Вас вітати,
В цю прекрасну днину!
Обіцяємо Вам гарно
І відмінно вчитись.
І на благо України
Віддано трудитись!
Сьогодні у ………………….. дзвоника свято
Радіють всі рідні, матусі і тата
Усмішки всюди і море квітів
Сьогодні в школу крокують діти!
Вже вересень розмовою
Дзвенить серед дібров
Спинився перед школою
Теж вчитися прийшов.
Я з учнями вітаюся,
Сьогодні я школяр!
Дівчаткам усміхаюся
Дивлюся у Буквар.
Не чекали ми, що враз станемо зірками
І що зможе раптом всяк милуватись нами.
Ми як в казці, ми як в грі на шкільнім подвір’ї
І горять як ліхтарі наші банти білі!
На подвір’ї стихли враз
І дорослі й діти,
Це тому, що перший клас
Буде говорити.
Скільки змін тепер у нас
І нового стільки!

Скоро вже підемо в клас
Зароблять оцінки!
Дзвоник гучно задзвенить,
На урок покличе.
І почне тоді нас вчить,
Наш найперший вчитель!
Хай спочине трохи м’ячик,
Змовкнуть ігри у дворі.
Ми розглянемо гарненько
Всі картинки в Букварі!
І Букварик оживе,
Зазвучить словами.
Як будем самі читать
Нас похвалить мама!
І дорослі, і малі
Хочуть миру на землі,
Щоб усім всміхалась доля
Щоб навчались діти в школі,
Щоб в знаннях черпали сили
І нове життя творили!
Ми гордо кажемо усім
Уже нам виповнилося: шість!
Ми раді, як ніколи
Бо вже йдемо до школи.
Я радію, як ніколи
Я радію весь цей час,
Адже я прийшов до школи
Перший раз, у перший клас.
Створимо учнівську раду
І дамо її наказ:
Щоб перерв було багато,
А урок – на тиждень раз!
На дванадцять хочу вчитись,
Олівці є, пенал і Буквар
Вчора був я просто хлопчик,

А сьогодні я – школяр!
А я встала ще зарання
І нове вдягла вбрання,
Бо покличе всіх дзвінок
На найперший наш урок!
Кличе вересень до школи,
Прощавай, наш дитсадок
Незабудем ми ніколи
Як леліяв ти діток
Нас навчив ти шанувати
І любити рідний край
Був ти нам як рідна мати
Зараз в школу проводжай!
Щедро сонечко нам світить
Ми йдемо в просторий клас
У руках книжки і квіти
Зустрічай же школо нас!
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