День знань
Лунає святкова музика. Виконується танок з колоссям, виходить дівчина в образі України.
Україна. Я — вкраїнська земля, чарівний дивосвіт,
Голубінь над чистим золотом колосся!
В школі новій починається натхнення зліт,
Бо настав цей урочистий день,
І все омріяне збулося!
Злинь же, музико, в небо сильніше,
В добру пору лунай, у святковий цей час.
Хай лунають оплески гучніше! '
Гості шановні, на свято ми запрошуємо вас.
Входять гості, музика, вручення квітів.
Україна.Я вдячна вам, що школи ви не забуваєте
І серця відкриті й щирі маєте.
Тож свято незвичайне вже чека на вас.
Прийміть чудові квіти, ми чекаємо всіх вас!
Ведуча.Багато міст є на нашій землі
І в кожнім — школа і діти малі
З волоссям чорнявим, русявим, білявим,
З волоссям без кучерів і кучерявим.
А разом ви — паростки, що підростуть
І здійснення мрії в школі знайдуть.
Я не знаю хвилини урочистіше
І не бачу щасливіших очей.
Подивіться, як хвилюються
Малюки в цей святковий день.
Звучить музика.
Україна.Вдалину на променях сонячних
Відлетіла літня пора.
Задивилась моя Україна
У блакитне свічадо Дніпра.
На світанку вишнева хмаринка
Білим цвітом закутала сад.
Задивилась моя Україна

В чисті очі своїх немовлят.
Легко кинула ніч горобина
Блискавицю в гніздо солов'ю.
Задивилась моя Україна
У шкільну неповторну сім'ю.
Ведуча. Тож вітай, шкільна родина, гучними оплесками цей чудовий, ні з чим незрівнянний
день — день Першого дзвоника — в країні сонячних знань, в мить відкриття школи нової
генерації — спеціалізованої школи № …, в мить, коли дружня шкільна родина приймає у
свої обійми першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих!
Україна.Стоять вони замріяні і чинні,
І радість їх аж ллється через край.
Зустрічай їх, Україно!
Рідна перша школо, зустрічай!
Україна виводить першокласників.
Ведуча. Разом з нашими малюками на святі присутні найстарші учні — 11-класники. Саме їм
випала честь ввести наймолодших до країни знань. Тож вітаймо 1-А клас, а також 11-А та
11-Б класи та їх класних керівників…
Україна.Нехай зігріва вас сонечко ясне,
Нехай кожен день скарби знань відкриває.
Чека вас у школі навчання прекрасне,
Країна сонячних знань вас щиро вітає!
Ведуча. Наші вітання учням 1-Б класу та представникам 11-В, 11-Г класів і їх класним
керівникам …
Україна.Нехай ваше завтра веселкою квітне
І світла доволі в нім буде нехай.
Вас зустрічає майбутнє привітне,
Тож, першокласник, в дорогу рушай!
Тут віра й надія,
Тут світло й тепло,
І серце радіє, як в щасті крило.
Ця школа є рідна.
І в ній — майбуття.
Ця школа — родина, Невтомних сердець биття.
Ведуча. Політ усіх думок, тепло душі і серця звернені сьогодні до директора школи ...

Звучать фанфари. Слово директора.
Україна.Коли у вікна вересень покличе
І вимережить золотом гаї,
Я знову встану на світанку рано,
Щоби вклонитись, школо, мудрості твоїй.
Нехай не ми — уперше наші діти
Поріг цей переступлять в цей святковий день,
Та перед цілим неозорним світом
Я знаю: в майбуття щасливе ми ідем,
Немов на сповідь. Бо твої ми, школо, діти
Відтоді, як невміла ще рука
На аркуші замкнула перше коло
Під перегуки невгомонного дзвінка.
І, що б нам не судилося надалі,
Одвіку, поки будуть вчителя,
Усі і радощі, й печалі:
«О школо рідна!» — кожен промовля.
Продовження виступу директора. Вручення символів знань.
Ведуча.Хай весь світ здивується
Тому, що зараз відбудеться.
До школи спеціалізованої
Вступають малюки.
Їх вітаємо ми залюбки!
Урочиста музика, лунають фанфари.
Першокласник 1.Обіцяємо навчатися, старатися,
Стать взірцем для усіх, намагатися
Бути творчими, активними,
На олімпіадах кращими, спортивними.
Першокласник 2.Гідно пронести учня першої школи Ім'я,
Щоб досягненнями пишалася шкільна родина вся!
Україна.Прийшла урочиста мить!
Першокласників в школі вітаємо
І, як ведеться у житті цим невпиннім,
Щасливої долі вам щиро бажаємо.
Вінчайте славою рідну країну,

Сьогодні вас вітає Україна!
Право підняти Державний Прапор України надається директору школи і першокласникам.
Ведуча.Ми піднімаємо прапор високо,
Колір блакиті і сонця на нім.
Тим, хто відкрив нам в світ двері широкі,
Тим, хто навчатись буде 12 років,
Лунає Державний Гімн!
Лунає Гімн України. Звучить пісня про Україну Першокласники займають свої місця.
Україна.За традицією у дні святкові
Ми поринаємо у глибину років
І згадуємо знову ми і знову
Тих, хто прославити країну рідную зумів.
На камені священні імена,
У дзвонах тиші голоси нетлінні.
Вони звучать у кожнім поколінні,
Як невмируща совісті струна.
Ведуча. Вшануймо хвилиною пам'яті тих, хто звеличив нашу землю. Тих, завдяки кому наше
життя зігріте сонячним світлом і безхмарною, мирною блакиттю небес. Право покласти квіти
до стели загиблих випускників школи та обеліску Слави надається…
Лунає запис пісні «Україно» .
Ведуча. Шановні учні, вчителі, батьки! Це свято неможливе без вітань! Школу вітають …
Свої вітання вам шлють наші спонсори — друзі школи …
Нас вітають керівники творчих колективів …
Звучить музика перед виходом Клякси, Лінощів, Одного бала.
Клякса.Я красива, брудна Клякса,
З неохайними дружу щосили.
Ви чого це нас на свято
На своє не запросили?!
Лінь.Сумно як і нецікаво.
Лінуватись — учнів справа.
Навіщо робити в країні знань кроки,
Вивчати науки, зубрити уроки?
Не робіть нічого, пам'ятайте весь час:
Прийдуть Лінощі до вас ще не раз.

Один бал.А я почесний Один бал.
Хто мене не заробляв?
Знаю учнів тут багато,
Попсуємо ми вам свято.
Якщо дуже я захочу,
То в щоденник вам заскочу
І з першого дня — це так приємно —
З вами буду невід'ємно.
Клякса.І зі мною всі дружіть,
Клякса побільше розведіть.
Чим брудніше, тим гарніше,
Бо поставлять бал вам вище.
Звучить музика. Вихід Дзвіночка з першими вчителями та першокласниками.
Дзвоник.Я — перший Дзвоник, І душа моя
Весь світ собі до серця пригортає.
Співа зі мною вся наша земля,
І школа наша радісно сіяє.
Першокласник 3.Мені щойно Один бал
Таке про школу розказав!
Що навчання — маячня!
Правда, вчителько моя?
Вчитель.Заздрить всім вам Один бал,
Друзів він знайти бажав.
Ви ж йому не довіряйте
І в щоденник не пускайте.
Впевнено в навчанні йдіть до своєї мети
І зможете висот у житті ви досягти.
Першокласник 4.Ще розповіла нам Лінь,
Що знання в житті — як тінь.
Краще стежити за модою
Та пишатись своєю вродою.,
Вчитель.Є зараз мода... на знання
Та на комп'ютерні уміння.
І допоможуть вчителі
Зрости вам мудрим поколінням,
В науках різних гарно орієнтуватись.
Тоді по-справжньому усі вами будуть пишатись.

Першокласник 5.А іще сказала Клякса,
Що зошит з неї повинен починатись
І в щоденнику завжди /
Клякси жирні щоб були.
Вчитель.Кожен в школі добре знає: .
Який зошит — такий ти.
БРУДУ клякс не допускають,
Бути охайним треба завжди.
Країна Знань сьогодні двері відчиняє,
12 років навчання цікавих вас чекає.
Лише потрібно не лінуватись,
На кожнім уроці працювати, старатись.
Першокласник 1.Учитись в школі ми готові,
Вміємо уже читати,
І мамі, й тату дали слово
Відмінниками в школі стати.
Першокласник 2.Просто учні ми сьогодні,
Гімназисти в майбутті.
У здійсненні мрії напередодні
Здолаємо всі перешкоди в житті.
Першокласник 3.А я закінчу школу на «відмінно»,
Піду навчатись в інститут,
Щоб потім з кейсом по місту ходити
І справи добрі для людей творити.
Першокласник 4.І я учитимусь, як слід,
І буду вірним сином
Милішої за цілий світ...
Разом.Нашої Батьківщини!!!
Дзвоник.Сьогодні ми пишаємось:
У нас такі старанні учні,
Що йдуть у перший клас.
Від одинадцятикласників прийміть вітання
Та всієї школи побажання.
Звучить пісня у виконанні учнів молодших класів. Учні 11-х класів вручають шкільні
подарунки першокласникам.

Дзвоник.У день оцей, що зітканий з проміння,
Увесь золотосяйний, гомінкий,
Вітаємо вас, шановні педагоги,
Хто засіва насіння добра і знань, щедрот і надій.
Низький уклін вам, вчителі!
Зростання душ, в серцях тепла,
Хай думка ваша процвіта,
Хай творчості не мовкнуть ручаї!
Сьогодні всі слова, сповнені любові та вдячності,
Для вас, шановні вчителі!
Звучить пісня «В небе ночном.». Виходять вчителі перших та одинадцятих класів, стають
у велике коло.
Слова директора.
Україна. Так, в добру путь, із вірою в майбутнє.
Для всіх це свято — ніби вранішня зоря,
Яка вогнем засяє променистим,
Бо знань зерном живе уся земля.
Нехай вогонь знань
Натхненням нашу чудову школу наповняє,
А плідна праця учнів, вчителів
Освіту в Україні прославляє.
Лунають фанфари. Запалення вогню знань, феєрверк.
Дзвоник.Палай променисте, вогонь знань,
Лунайте оплески і феєрверк вітань!
Школу спеціалізовану відкрито!
Рідна школо — це пристань І гавань,
Сюди повертаємося знов і знов,
У місце, де панує
Віра, Надія, Любов!
Родинний вогонь тут палає,
Теплом наповняючи дім.
Світ знань — в нім кордонів немає
І кожен знайде себе в нім.
Співа осіння вулиця
Веселе дзень-дзень-дзень,

Чекають радо в школі
Гучних моїх пісень.
Через мить мій голос зіллється з голосами тисячі дитячих сердець, які навчаються у школі.
Тож право дати разом зі мною перший дзвоник мають учениця першого класу…і учень
одинадцятого класу...
Ведуча.Шановні першачки!
Щасливим хай буде
Ваш обраний шлях,
Хай вам добре у школі живеться.
А цей Дзвоник, що вперше лунає для вас,
Добрим спогадом хай озветься.
Лунає дзвоник.
Одинадцятикласник 1.Із святом вас, шкільна родина,
Країна сонячних знань. Як завжди, для нас ти на світі єдина,
Прийми ж букет найкращих вітань.
Одинадцятикласник 2.Тож хай школа нова
Живе й процвіта,
Хай слава про неї луна!
Бажаю усім натхнення й добра, .
Вогонь знань хай не згасає.
Одинадцятикласник 3.Хай у вашім житті буде вічна весна
І ніколи душа не старіє,
Хай дорога завжди буде чиста, ясна
І задумана збудеться мрія!
Ведуча. Шановні учні, батьки, вчителі, гості спеціалізованої школи № , ми запрошуємо вас
на перший урок.
Звучить пісня «Тільки тут».
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