Знов шкільний дзвінок кличе на урок
Звучить музика, на майдані шикуються учні, займають свої місця вчителі, гості; ведучий —
у костюмі спудея, ведуча — у костюмі українки.
Спудей.Літо краснеє проходить —
Перше вересня приходить.
Українка.І якраз о цій порі
Гімназисти, школярі... і
Спудей.До гімназії рушають:
Вчителі там їх чекають.
Українка.Найскладніше ж у цей час
Тим, хто йдуть лиш перший раз!
Виходять першокласники під мелодію вальсу «Школьние годы».
Спудей.Що за день! Подвійне свято
Дзвоника, що так завзято...
Українка.Знов покличе на урок
Знань. Без них не ступиш й крок!
Спудей.Ось директор виступає.
Українка.Славне свято відкриває.
Директор відкриває свято, звучить Гімн України, вноситься прапор, звучить гімн гімназії.
Спудей.Рік пройшов — усе змінилось,
В новій якості явилось.
Українка.Завуч — так було щоразу —
Зачитає нам накази.
Завуч зачитує накази.
Спудей.А зараз на новий навчальний рік...
Українка.Отець Микола нас благословить.
Священик отець Микола благословляє учнів та вчителів.
Спудей.Наші старші гімназисти
Наймолодшим урочисто...
Українка.Найцінніший вручать дар.
Що б ви думали? Буквар!
Під мелодію вальсу «Школьные годы» старшокласники вручають першокласникам букварі.
Спудей.Ах, яка ж вона смачнюча!
Ах, яка ж вона пахуча!

Українка.Серед страв усіх найкраща
Гімназійна каша наша!
Спудей.Їжте, силу набирайте.
Українка.Усі труднощі долайте!
Учні в костюмах козаків годують першокласників кашею, звучить вальс «Школьньїе годы».
Спудей.Мабуть, важко це страшенно
Бути мудрим, бути вченим.
Українка. Вас підтримає щоденно
Батьківське благословення.
Виступають з благословенням батьки, засипають голівки першокласників зерном, ведучі
запрошують виступаючих персонально.
Спудей.«Надоїло нам мовчати,
Хочемо також сказати
І про себе і про вас», —
Так подумав перший клас.
Виступають першокласники.
Учень 1.Перше вересня!
Перше вересня!
Перше вересня!
Нам сьогодні трохи сумно
Й трохи весело.
Бо сьогодні, як не дивно
Це для нас,
Ми йдемо лиш перший раз
У перший клас!
Учень 2.Той, хто встиг прожить на світі
Років шість,
В усіх школах України
Перший гість.
Всі радіють: і бабуся,
Й мама, й тато.
Всюди усмішки і квіти —
От так свято!

Учень 3.Вже не треба нам ходити
В дитсадок,
Бо чекатиме учитель
На урок.
Учень 4.Прощавайте і Даринка,
І Мишко,
Буде з вами тепер гратись
Інший хто.
Йдіть до шафи й пістолет,
Й автомобіль,
Став школяриком солдат ваш
І водій.
Учень 5.Як приємно нам букварики
Тримати!
От би швидше вже навчитися
Читати!
А ще хочемо навчитися
Писати,
Усе вміти, розуміти,
Усе знати.
Учень 6.Ми хороші, хоч ще трохи
І малі.
Тож прийміть до гімназійної
Сім'ї!
Спудей.Школярам непросто вчитись,
Та не варто їм журитись.
Бо складніше майбуття —
Гімназистові життя.
Спудей. Та, щоб гімназистом стати,
Треба клятву всім прийняти.
Директор читає клятву гімназиста, учні, вчителі, що вступають до гімназії, повторюють
слово «Клянусь».
Клятва гімназиста:
Вступаючи до … гімназії, своїм іменем і сумлінням клянусь!
Гідно носити ім'я гімназиста і викладача гімназії. Клянусь!

Бути вірним славним традиціям нашого народу Клянусь!
Берегти і примножувати здобутки національної культури. Клянусь!
Віддати на благо українського народу свої здібності й здобуті знання.
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Спудей.Друзів, спонсорів, так сталось,
У гімназії чимало.
УкраїнкаІ вони прийшли на свято,
Щоб усіх нас привітати.
Виступають гості, котрих ведучі запрошують персонально.
Спудей.Літо краснеє проходить —
Перше вересня приходить.
І якраз р цій порі
Гімназисти, школярі
Українка.До гімназії рушають —
Вчителі там їх чекають.
Знову дзвоник задзвенить
І серця всім полонить!
Директор закриває свято; старшокласник, тримаючи на руках першокласницю з дзвоником,
проходить по колу і йде в приміщення гімназії. Дзвоник кличе на перший урок.
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