Вітаю тебе, школо!
Ведучий 1. Світлий вересень знову скликає
В рідну школу своїх дітлахів.
І до книжки, до знань закликає,
Щоб учився тут кожен та мужнів.
Ведучий 2. Здрастуй, школо! Я скучила за літо
За уроками, класом своїм,
І за сонцем, що в вікна відкриті
Гріє променем нас золотим.
Ведучий 1.Здрастуй, школо! Чекають уроки
І веселі перерви на нас.
Ми до знань робимо впевнені кроки,
Переходимо з класу у клас.
Ведучий 2. Світлий вересень в школу скликає
У чудовий і радісний час.
Школа двері для нас відчиняє
І запрошує в затишний клас!
Ведучий 1. Дорогі діти, батьки, шановні гості, вчителі! Сьогодні у нас традиційне Свято
знань, свято зустрічі нового навчального року. Свято вічно юне, світле, радісне і щире!
Свято, яке розділяють разом з нами батьки, вчителі, почесні гості. Ми раді вітати гостей:
Ведучий 2. Знову відкриває наша школа
Двері до щасливої родини
В перший клас ми приймаємо
Квітучий цвіт Вкраїни!
Ведучий 1. На урочисту лінійку ,присвячену Дню Знань, запрошуються наймолодші учні!
Вітаємо юних школярів 1-А класу! Двері в країну знань вам відкриває ваша перша
вчителька, …. Талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг!
Вона навчить вас бачити світ в чудових, творчих, незвичних кольорах людських почуттів.
Ведучий 2. Вітаємо юних школярів 1-Б класу! Поруч з вами , діти, завжди буде ваша перша
вчителька … Лагідна, щира, працьовита, невтомна, чиє материнське серце зігріватиме вас
під час перших труднощів шкільному житті. (Звучить мелодія).
Ведучий 1.Я не знаю хвилин урочистіше.
Я не бачив щасливих очей.
Подивіться як урочисто
Малюки зустрічають цей день.

Ведучий 2. Право внести Державний прапор України та герб …надається учням
Ведучий 1.

До внесення Державного прапора України

та герба

…стояти струнко!

Державний прапор та герб … внести! (Звучить марш)
Ведучий 2. Урочиста лінійка, приурочена Дню знань, оголошується відкритою! (Звучить
гімн)
Ведучий 1.Слово для привітання надається директору навчально-виховного закладу
Ведучий 2. Вересень. Сонця повінь.
Золотиться осінній лист.
Дім наш знову усмішок повен Ми його невмирущий зміст.
Ведучий 1.Вся родина зійшлась до школи
Старшокласники й первачки.
Усміхаються мами й тата:
«стали старшими діточки»!
Ведучий 2. Як ми раді у світлу днину
Друзів знову всіх зустріти.
Ведучий 1.Рідна школа!
Ведучий 2. Шкільна родина!
Ведучий 1.Українського роду віть!
Ведучий 2. В цей святковий день до нас
Гості завітали,
Тож попросимо їх щиро,
Щоб слово сказали.
Ведучий 1. З вітальним словом до вас звертається
Ведучий 2. 1 вересня - свято радісне й хвилююче. Діти чекають його з нетерпінням. В очах
одинадцятикласників сум, бо для них це останній перший дзвоник. А в очах першокласників
- радість і хвилювання: для них сьогодні відкривається перша сторінка великої книги знань.
Ведучий 1. Наша шкільна сім'я поповнилася на дівчаток і хлоп'ят. Цікаво, які вони?
Ведучий 2. Чого навчилися в дитячому садочку? Про що мріють? Запрошуємо їх до слова
першокласників.
Першокласник 1. Ой, веселе свято в нас,
Я іду у перший клас!
В мене квіти у руках,
В мене ранець на плечах.
Я хвилююсь як ніколи,
Я хвилююсь увесь час,
Адже я прийшла до школи
Перший раз у перший клас.

Першокласник 2. Нас учителька навчить
Музиці й читанню.
Серденько у нас щемить вже від хвилювання.
Будьмо пильні у науці,
Будьмо чесні у ділах,
Будьмо смілі і відважні
І забудемо про страх.
Свої здібності і сили
Розвиваймо раз у раз,
Щоб батькам була утіха
І щоб користь була з нас!
Ведучий 1.Дорогі першокласники! У школу надійшла телеграма, у якій мовиться, що на
свято поспішають ваші друзі Буратіно і Буквар!
Буратіно. Друзі! На свято ми до вас прийшли.
Буквар. Бо дуже зустрічі чекали. От постарались і зайшли.
Буратіно. У цікавій дуже книжці дерев'яний жив хлоп'як.
Знають папи Карла сина, це ж бо я - ваш Буратіно.
Буквар. А я книжка загадкова,
Не дитяча, не лялькова
Вас до букв я поведу,
Я - Букварик до ладу.
Всіх навчу я вас читати,
Букви правильно казати
І в слова їх всі складати.
Буратіно. Друзі! Я прийшов невипадково.
Я чарівний ключ приніс.
Відкриває загадкові він світи
Країни, що «Знання» ми нарекли.
Ведучий 2. Спасибі Буратіно і Буквар за ваші добрі вчинки. А наші першокласники вже
пообіцяли гарно вчитись і приносити лише радість своїм батькам. Сподіваємось , що цей
ключ їм допоможе.
Ведучий 1. Слово для привітання надається( гостям).
Ведучий 2. Сьогодні не менш за малюків хвилюються їхні батьки. Адже хто, як не вони,
найкраще розуміють своїх дітей.
Ведучий 1. Запрошуємо до слова

Ведучий 2. Так невблаганно плине час. Дорослішають діти. Здається нещодавно вони були
ось такими несміливими первачками. А тепер вони вже дорослі - одинадцятикласники. Слово
надається одиннадцятикласникам.
Одиннадцятикласник.
школярами,

Дорогі першокласники! Від імені всіх тих, кого називають

вітаємо вас із першим навчальним днем. Сьогоднішній день - для вас.

Запам'ятайте його. Адже перший день у школі важливий, як перше слово, як перший крок у
житті.
Одиннадцятикласник. Ми бажаємо,
Щоб ви дружили, не сварились,
Вміли старшим помагать.
Щоб мерщій всім захотілось
Першу книжку прочитать.
А зараз прийміть від нас подарунки.
Одиннадцятикласник. Ми хочемо сказати добре слово і подякувати від душі найкращим
у світі педагогам. Дорогі наші вчителі! спасибі вам, що ви на світі є.
Одиннадцятикласник. Що сієте добро, як щедрий колос,
Даруєте душі безсмертний голос.
Ми вам бажаємо кохання і добра
Щоб доленька вам щедрою була.
І обіцяєм вам ми всі,
Що тести ми складем усі!
Ведучий 1. Здрастуй , школо! Здрастуй, свято!
Чуєш, друже, знов дзвінок
Урочисто і завзято
Кличе всіх нас на урок.
Ведучий 2. Мій перший дзвоник, як душа моя,
Весь світ собі до серця пригортає!
І разом з ним співа уся земля!
І вся земля мене із ним вітає!
Ведучий 1. Право дати перший дзвінок надається першокласникам …
одинадцяти-класникам …
Ведучий 2. Школо рідна - це пристань і гавань,
Сюди повертаємось знов і знов.

та

… та

Ведучий 1. Родинний вогник тут палає,
Теплом наповняючи дім.
Світ знань - в нім кордонів немає
І кожен знайде себе в нім.
Ведучий 1. На цьому урочиста лінійка , приурочена Дню Знань, оголошується закритою.
(Звучить гімн)
Ведучий 2. До виносу державного прапора України та герба

… стояти

струнко!

Державний прапор та герб … винести! (Звучить марш)
Ведучий 2. Право першими зайти до школи надається першокласникам! А проведуть їх на
перший урок одинадцятикласники. Ласкаво просимо до Країни знань!
Ведучий 1. Вчителів, учнів, батьків, гостей запрошуємо на перший урок …. навчальному
році!
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