Знову двері до мудрості храму відчиня моя Україна
На шкільному подвір´ї шикуються діти.
Вступне слово директора школи.
— Шановне товариство, дорогі наші наставники, вчителі, батьки, гості! Вітаємо вас на святі
першого дзвоника, на радісному святі знань, яке віддавна стало для нас традицією.
Святковий цей день для нас усіх, та найбільша радість для наших наймолодших школярів —
першокласників. Тож зустрічаймо першокласників!
(На лінійку заходять першокласники під музику.)
Урочиста лінійка, присвячена початку навчального року, вважається відкритою.
Звучить Державний Гімн України.
І ведучий.
Знову вересень. Мамині очі
Проводжають до школи мене.
У них мрії й недоспані ночі,
І тривога над завтрашнім днем.
ІІ ведучий.
В травах губиться дрібно стежина,
І торкається промінь руки,
І у щоки цілує калина,
І у вирій летять ластівки.
І ведучий.
Знову вересень. Чисті криниці
Неповторну наповнюють мить.
Й кожен погляд росою іскриться,
Й срібним дзвоником серце бринить.
II ведучий.
Знову двері до мудрості храму,
Де не згасне одвічна хмарина,
Відчиня золотими ключами
Рідна ненька — моя Україна.

І ведучий.
Так сонячно, ясно довкола,
І тануть хмаринки вгорі.
До школи, до школи, до школи
Сьогодні ідуть школярі.
II ведучий.
Відколи, скажіть нам, відколи
Цей вересень з нами рідня?
До школи, до школи, до школи
Ведуть нас дороги щодня.
І ведуча.
Літо, до побачення!
ІІ ведуча.
Здраствуй, рідна школо!
І ведучий.
Настав довгожданий для дітвори день — 1 вересня, свято першого дзвоника, День знань.
II ведучий.
Діти чекали його з нетерпінням, а особливо першокласники, для яких сьогодні відкривається
перша сторінка великої Книги Знань.
І ведучий.
Тому й прийшли вони сьогодні такі урочисті, схвильовані й радісні.
ІІ ведучий.
В очах одинадцятикласників просвічується сум, тому що для них цей дзвоник — останній.
І ведучий.
Вересень. Сонця повінь,
Золотиться осінній лист.
Дім наш знову усмішок повен —
Ми його невмирущий зміст.
ІІ ведучий.
Вся родина зійшлася до хати
Старшокласники й "першачки".
Усміхаються мами й тати:
"Стали старшими діточки!"

І ведучий.
Як ми раді у світлу днину
Друзів знову усіх зустріть.
ІІ ведучий.
Рідна школо! Шкільна родино!
І ведучий.
Українського роду віть!
ІІ ведуча.
Наша школа наповнилась знову, Маленькі друзі біля нас стоять. Давайте надамо їм слово, Бо
і вони про дещо хочуть нам сказать.
Виступ першокласників.
Пісня "В небі курличе осінь ".
Слово надається завучу школи
Учень 1. Першовересень кличе у клас.
Здрастуй, осене, знову ми в школі!
Заспіває дзвоник для нас,
Гамір стихне в дитячому колі.
Учень 2. Незвичайний сьогодні день,
Бо велику учнівську родину
Зустрічає вінком пісень
Суверенна моя Україна.
Учень 3. Перше вересня — день особливий
Для усіх, хто іде до школи.
Дощовий він, чи сонячний може, —
Не забудеш його ніколи.
Учень 4. Де бринить, наче плин віків,
Материнська лагідна мова,
Де під гомін тополь і дубів
Розцвітає вкраїнське слово.
Учень 5. А день сьогодні радісний та світлий,
Він відкриває знань стежки для нас.
І школа радо всіх зустріне знову,
Привітно посміхнеться рідний клас.

Учень 6. Так в добру путь із вірою в майбутнє,
Це свято — ніби вранішня зоря,
Яке вогнем засяє променистим,
Бо знань зерном живе уся земля.
Учень 7. Україно! Не зміряти віками
Вроду твою журавлину,
Не обмежити навіть снігами
Мову твою тополину.
Учень 8. Україно! Я промінь живий
в твоїм сонячнім тілі.
З твого цвіту і грому
я на світ народився, Україно!
Учень 9. Ми найстарші. Рік мине — і з хати
Вийдем на калинові мости.
Будуть інші тут бешкетувати,
Мріяти, кохати і рости.
Учень 10. Школа! В ній лунає рідне слово,
З-ній — надія на обнову.
З неї виллється, мов море,
Струя світла у простори.
огріє хлопські тини,
І проміння в хату кине,
І розжене тьму довкола
Українська рідна школа.
Учень 11. На землі є людина така,
Яка в серці живе крізь літа.
Вчитель! Низько вклоняюсь тобі,
Бо душа ця завжди молода.
Учень 12. Пригадаю перші уроки,
Першу радість і перші сльози.
Пригадаю, як в перший раз
Я зайшов у просторий клас.

Учень 13. Вам доземно вклоняємось ми
За любов, за турботу, горіння.
Ми дорослими стали людьми.
Тож спасибі за ваше терпіння.
Учень 14. За труд важкий, недоспані ночі
Вклоняємося низько до землі.
За лагідні, усміхнені очі —
Спасибі, дорогі учителі!
Учень 15. За вашу ласку, чуйність і турботу,
За те, що підняли нас на крилі.
За повсякденну клопітну роботу
Спасибі, дорогі учителі.
Учень 16. Ми любим вас і поважаєм щиро,
Хоч допікали, як були малі.
Бажаємо здоров'я вам і миру.
Спасибі, дорогі учителі.
Учень 17. Тепла осінь, як весна,
Далечінь така ясна.
В золотім серпанку поле,
Зріє жито молоде.
Дружно з квітами до школи
Малеча іде.
Учень 18. Вас сьогодні, малюки,
Ми вітаєм залюбки.
І бажаєм щиро вам —
Всім майбутнім школярам —
Всі на "10" ви навчайтесь,
Не підводьте ваших мам!
Не лінуйтесь, не пустуйте,
Не втрачайте голови!
Учень 19. Вчіться діти: мудра книжка
Скаже вам чогось багато
З того, що колись другими
І посіяно й пожато.

Учень 20. Всім, хто з двору в ранню пору
Поспішає в перший клас,
Всім бажаєм щастя гору
Ще й здоров'я про запас.
Щоб мерщій їм захотілось
Першу книжку прочитати,
Щоб дружили, не сварились,
Досягли найвищих знань.
Учень 21. Ми звертаємось до вас,
Дорогі першокласники наші!
Рідним домом хай буде клас,
У якому вам жити дальше.
Учень 22. Хай вас мати благословить,
Матір Божа добавить сили.
Для людей, для народу ростіть,
Хай міцніють щодня ваші крила.
І ведучий
Благослови нас, добрий Боже,
Благослови, Пречиста Мати!
Хай ваша ласка нам поможе
Щасливо рік шкільний почати.
ІІ ведучий
Благослови нас, Україно-мати,
Життя, науку пізнавати,
Охоту мати до роботи
І вірними дітьми зростати.
І ведучий
Заждали класи нас, такі охайні й чисті,
І з квітами барвистими в руках
Сьогодні учні всі натхненні й урочисті,
І радість світиться в примружених очах.
ІІ ведучий
А день який! Пливуть пісень акорди,
І раптом ми притишуємо крок.
Звучить дзвінок, й заходять учні горді

На першовересневий свій урок.
Директор школи
Право першого дзвоника для першокласників має учень 11 класу.
Закриття лінійки.
Звучить гімн. Одинадцятикласники заводять учнів 1 класу в клас. (В цей час лунає.)
І ведучий.
І збудуться, і стануться дива!
І в світі все обернеться на краще —
За матеріалами: http://valyakodola.ucoz.ru

