Дорога до знань
(Звучать фанфари)
Журналіст:
- Увага! Увага! Працюють всі відео та фото камери! Наш репортаж ведеться зі шкільного
майданчика школи № …, на якому розпочинається свято першого дзвоника! І зараз я візьму
маленьке інтерв’ю у присутніх на цім святі.
( підходить до учениці з 7)
Журналіст:
Можна у вас запитати?
Учениця 7 класу:
Так!
Журналіст:
Ви навчаєтесь у цій школі?
Учениця 7 класу:
Так!
Журналіст:
Може поділитися з першачками своїми враженнями?
Учениця 7 класу:
Тут кожен учень – творча особистість,
і кожен педагог у нас – талант.
В осінній день кружляє жовте листя,
Скрізь скромність, простота, порядок, лад.
Журналіст:
Дякую. З нами була Аня з 7 класу. А зараз запитання до дорогих наших батьків, які привели
у перший клас своїх діточок. Доброго ранку! Скажіть, будь ласка, які почуття охоплюють
Вас у цю хвилюючу мить!
( Відповідь батьків)
Журналіст:
З нами був ____________________. А зараз ми запитаємо у нашого директора,
______________________________, чи дозволяє розпочати свято – Свято Першого дзвоника?
Директор:
Свято Першого Дзвоника розпочати дозволяю.
Учениця 1:
Сімнадцять літ нашій державі,

І в школі вчитися будем дванадцять літ.
То ж будь, Вкраїно, незалежна, славна,
Ми всі поможемо дивувати світ!
Учениця 2:
Сьогодні на перший дзвіночок
Вийшла уся Україна.
Благословляє синів і дочок
Матінка наша єдина.
Учениця 1:
Перший дзвоник - щаслива сльоза
На обличчях у мами і тата.
Перший дзвоник - пора золота,
Йдуть до школи хлоп’ята й дівчата.
Учениця 2:
Сьогодні - День Знань - радісне і хвилююче свято зустрічі зі школою, зі своїми вчителями й
однокласниками.
Одинадцятикласник 1: День знань – справжнє всенародне свято мудрості, доброти і
людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік,
який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги – дороги до знань, до
нових звершень. Але найбільше свято сьогодні в найменших наших школярів, у тих, хто
перший раз цього вересневого дня іде до свого найпершого класу.
(фонограма)
Одинадцятикласник 2: То ж зустрічаймо учнів 1 класу та їхню першу вчительку
__________________________________________________.
Одинадцятикласник 1:
Раді

вітати

учнів

1…

класу

та

їхню

першу

вчительку

__________________________________________________.
Одинадцятикласники. Привітайте гучними оплесками учнів 1 класу та їх першу вчительку
__________________________________________________
Одинадцятикласни 2:
А зараз на майданчик запрошуються учні, для яких Перший вересневий дзвіночок пролунає в
останнє. Це – наші майбутні випускники – одинадцятикласники!!! Одже, зустрічайте учні
11 класу разом зі своїм класним керівником ______________________________________.
Учні 11 класу , класний керівник __________________________________________________.

Одинадцятикласник 1: На виконання гімну України стояти струнко.
(Звучить Гімн України)
Одинадцятикласник 1: Свято Першого Дзвоника оголошується відкритим.
Слово для привітання надається директору школи __________________________________.
Одинадцятикласник 2: У нас сьогодні в гостях ____________________________________.
Надаємо їм слово.
Одинадцятикласник

1:

Для

всіх

присутніх

на

цьому

святі

__________________________________________________.
Одинадцятикласник 2:
Сьогодні наша шкільна родина поповнилась на ________________________ учнів
Цікаво, які вони?
Чого навчилися?
Про що мріють?
Першокласник 1:
Здрастуй, школо, здрастуй рідна!
Здрастуй, вчителько моя!
Дуже радісно, привітно
Йде до тебе дітвора.
Ми все літо готувались,
Дуже-дуже всі старались,
Щоб сподобатися вам,
Нашим першим вчителям.
Першокласник 2:
Ми сьогодні прокидались
До світанку десять раз
Через те що так боялись
Запізнитися у клас
Пахнуть фарбою класи просторі,
Ой, як хочеться вже до книжок
Ми від степу і синього моря
Всі злетілись на перший дзвінок.
Першокласник 3:
Перший раз у першій клас
Привели нас мами,
Щоб жили ми серед вас,

співає

Дружили з книжками.
Почнемо ми з "Букваря"
Світ розпізнавати,
Славне ім’я школяра
Будем шанувати.
Першокласник 4:
Буду вчитись я писати,
І читати, й рахувати,
І в альбомі малювати,
Гарні віршики вивчати.
Першокласник 5:
На дванадцять вчитись хочу,
Є вже зошит з букварем.
Був я вчора просто хлопчик,
Став сьогодні школярем.
Першокласник 6:
Ми обіцяєм вчитись справно,
Гав на уроках не ловить,
Поводитися завжди гарно,
А школу, наче рідний дім любить.
Першокласник 7:
Наша перша вчителько, наша друга ненько!
Ви на нас не сердьтеся, ми ж іще маленькі.
Будьте ви терплячою й доброю незмінно,
Будемо вам вірити, вчитись на „відмінно”.
Першокласник 8:
Нашій першій вчительці
Хочемо сказать:
„Ми ваш добрий настрій
Не будемо псувать”.
Першокласник 9:
В мене квіти у руці,
А в матусі - ранець!
Кида теплі промінці
Вересень-рум’янець.

І ведуть стежини нас
В світлий, світлий - перший клас.
Одинадцятикласник 1:
Дякуємо, любі наші першачки.
(Пісня «Вчать у школі»)
Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас.
Саме в День Знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів, їх неоціненну роботу
розуму й серця.
Учениця 1:
Дорогі наші вчителі!
Спасибі вам, що ви на світі є,
Що сієте добро, як щедрий колос,
Даруєте душі безсмертний голос.
Ми вам бажаємо здоров’я і добра,
Щоб доленька вам щедрою була!!
Слово для привітання надається вчителю фізики ________________________.
Одинадцятикласник 1: Право вручити корзини з яблуками першокласникам надається
учням одинадцятих класів.
Учениця 2:
Вчительці букет підношу я:
Вам спасибі, вчителько моя!!
За безсонні ночі і турботи,
За одвічні вчительські клопоти,
За слова, що піднімають з болю.
За усмішку, за щасливу долю.
Прийміть ці квіти як знак безмежної пошани та вдячності за ваші невтомні руки, очі й серця
від своїх вихованців.
(Квіти вчителям)
( Вальс 5…)
Одинадцятикласник 2: Без сонця не квітнуть квіти, без любові немає щастя, без батьків
немає ні поета, ні героя!Ніжні й добрі слова приготували для вас, діти, і ваші батьки, серця
яких б'ються сьогодні схвильовано: вони теж починають все з 1-го класу.
Я запрошую до мікрофона ________________________.
Одинадцятикласник 1: Любі діти. Тривожно, радісно і гарно на душі. Ви сьогодні стаєте на
життєву сходинку, яка веде у широкий світ знань.

Щасти вам!
Одинадцятикласник 2: Право надати перший дзвінок має учениця 1-го класу
________________________ та учень 11-го класу ________________________.
Одинадцятикласник 1: За доброю шкільною традицією першими в Країну
Знань ідуть наймолодші і найстарші учні нашої школи.
Одинадцятикласник 2: Запрошуємо на 1-й урок учнів 1… та 1…. класу у супроводі учнів
11… та 11… класів.
Одинадцятикласник 1: Запрошуємо на перший урок учнів: 2…, 3…, 4…,5…, 6… 7….
8…. 9…. 10....
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