Знову свята радісні хвилини
(На подвір'ї школи

звучать дитячі пісні та пісні про школу. Звучать закличні звуки

фанфар).
1-й ведучий:
Розквітають посмішки навколо,
Радісно луна веселий сміх.
Це моя найкраща школа
Зустрічає школярів своїх.
2-й ведучий:
Знову свята радісні хвилини,
Безліч вересневих привітань.
Здрастуй, школо! Ненька-Україно
Нас вітає всіх із святом Знань!
(пісня___________________________________)
Організатор:
Дорогі учні, гості, батьки, колеги! З року в рік ми підтримуєм добру традицію зустрічати 1
вересня. Цей день є початком радісного свята для кожного з нас. Для учнів 1 вересня
знаменує початок досягнення нових знань і підкорення нових шкільних вершин. Для когось
цей навчальний рік буде останнім і вирішальним, він прокладе межу між дитинством,
шкільними роками і дорослим життям. А для когось свято першого дзвоника буде першим у
житті. Новий навчальний рік буде першим. Перший дзвоник, який покличе на перший урок, і
перша вчителька, яка поведе за руку у країну знань. Усе буде вперше для наших школярів
для наших першокласників.
1-й ведучий:
То ж вітай, шкільна родина, гучними оплесками цей чудовий, ні з чим не зрівняний – День
першого дзвоника – в країні сонячних знань, коли дружня шкільна родина приймає в свої
обійми першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих.
(Звучить музика _________________________________________, виходять первачки з
вчителькою під кульками ,які тримають 11 клас)
Організатор:
До внесення Державного прапора України стояти струнко!
Право внести державний прапор надається учням : ______________________________
Рівняння на прапор!
(Звучить гімн)

Директор: Урочиста лінійка ,приурочена Дню знань, оголошується відкритою!
Організатор : Шановні учні, батьки, гості, вчителі, з початком нового навчального року вас
вітає директор школи __________________________________
(слово надається директору)
2-й ведучий:
Свято Знань і влітку ми чекали.
Знов вересень нас дзвоником зустрів.
До нас шановні гості завітали,
Щоб зараз привітати школярів!
Організатор:
-

На нашому святі присутні гості:

-

1___________________________

-

2___________________________

-

3___________________________

1-й ведучий:
Першокласнику любий
Несміливий і щирий
Ти стоїш на стежині
До великих висот
2-й ведучий:
То ж іди ти сміливо
І не бійся негоди
Прокладай собі путь
Від знання до знання
1-й ведучий:
З кожним роком ставай
Розумнішим, щирішим
З кожним роком шукай
Своє місце в житті
Організатор:
Настав час познайомитися з нашими першокласниками, надаємо їм слово
Виступ першачків:

1-й учень:
Закінчилося літо
І забави час.
Зошити й букварики
Вже чекають нас.
2-й учень:
Ми найменші школярі
Годі бігати в дворі
Будемо читать, писать,
Літери й слова складать!
3-й учень:
Щедро сонечко нам світить.
Ми йдемо у перший клас
У руках тримаєм квіти
Зустрічай же школо, нас.
4-й учень:
Здраствуй школо!
Здраствуй школо!
Ширше двері відчиняй
Ми прийшли до тебе вчитись
Нас скоріше ти приймай
Організатор:
Сьогодні на нашій лінійці присутні ті, для кого цей перший дзвоник буде останній – це наші
одинадцятикласники. Цей навчальний рік буде для вас вирішальним.
Любі одинадцятикласники, сьогодні ви уже дорослі юнаки та дівчата. Ви дивитесь на
першокласників і усміхаєтесь, через їхню незграбність, несміливість і сором’язливість.
А не так давно ви були так само маленькими і, можливо, ще смішнішими і
сором’язливішими. То ж привітайте сьогодні вашу юну зміну – першокласників.
Виступ випускників:
1. Вересень панує вже довкола,
Наче той художник-чарівник.
Добрий день, моя найкраща школо!
Це для нас - останній в школі рік!

2. З усмішкою згадую той час,
І не забуду у житті ніколи,
Як мене, маленьку, в перший клас
Мама з татом привели до школи.
3. І от настав той день і час,
Коли йдете ви в перший клас,
Ви стали на поріг нового,
Щоб шлях прокласти до складного.
4. Я так само, як і ці малі
Зайчика у ранець пакувала.
Школа - краще місце на землі!
Тільки я тоді про це не знала...
5. От уже й до фінішу наш біг!
Ще ривок і ляжуть нам під ноги
Сто нових незвіданих доріг,
Що для всіх лежать біля порогу.
6. Ще ривок, ще рік! Іще ледь-ледь!
І життя доросле нас чекає,
Що ж, дівчата й хлопці, в добру путь !
Час від нас роботи вимагає!
7. Від розмаїття сонячних доріг
До таємниці сонячної далі
Свій шлях до знань широкий прокладіть,
Як ми колись цей шлях собі проклали.
В добрий час, маленькі школярі!
(Випускники вручають першокласникам подарунки, звучить музика).
Організатор: Шановні вчителі, гості,батьки

та всі працівники школи! Вітаємо вас з

початком нового навчального року і прийміть ці чудові букети квітів від наших учнів!
(учні дарують квіти)
2-й ведучий:
На вас чекає вже шкільна країна,
Розкриють двері класи через мить!
1-й ведучий:
І ось вона настала та хвилина,
Коли наш перший дзвоник продзвенить.

2-й ведучий:
Нехай дзвенить - веселий, галасливий!
Хай срібний голос чують звідусіль!
Хай буде рік шкільний для нас щасливий!
Для цього ми докладемо зусиль.
Організатор:
Право

надати

перший

дзвоник

надається

учням:

одинадцятикласнику

___________________________, та учениці-першокласниці ___________________________
(дзвенить дзвінок)
1-й ведучий:
Із святом вас, шкільна родина,
Країна сонячних знань.
Як завжди, для нас ти на світі єдина,
Прийми ж бекет найщиріших вітань.
2-й ведучий:
То ж хай школа наша
Живе, процвітає,
Хай слава про неї луна!
Бажаєм усім натхнення й добра,
вогонь знань нехай не згаса!!!
Організатор: На цьому урочиста лінійка , приурочена Дню Знань, оголошується закритою.
-

До виносу державного прапора України стояти струнко!

(звучить гімн)
1-й ведучий:
Право першими зайти до школи надається першокласникам 20… року.
2-й ведучий:
Бажаємо вдалих перших уроків, успіхів, вливайтесь у нашу шкільну сім'ю й гідно несіть
звання учня.
1-й ведучий:
Світлі й привітні кімнати чекають другокласників.

З початком навчального року, дорогі

друзі, міцного здоров'я, гарних оцінок, бадьорого настрою!
2-й ведучий:
Ласкаво запрошуємо до школи учнів третіх і четвертих класів. Попереду багато справ, тож
бажаємо вам успіхів, впевнених кроків до поставленої мети.

1-й ведучий:
Гостинно відкриті двері для учнів п'ятих класів. Приємного знайомства вам, успішно влитись
у ряди старшокласників бажає вся наша шкільна сім'я.
2-й ведучий:
Уже впевненим і бадьорим кроком зайдуть сьогодні до школи учні шостих класів. Нових
творчих злетів, згуртованості у подоланні труднощів ми всі вам бажаємо в новому
навчальному році.
1-й ведучий:
Сьогодні школа радо вітає учнів сьомих класів. З новим навчальним роком! Приємного
спілкування, успіхів у житті, а також бажаємо вам завжди бути здоровими й
життєрадісними!
2-й ведучий:
Слова побажань і привітань прозвучать сьогодні для учнів восьмих класів. Творчого
співробітництва вам, натхнення в подоланні труднощів, завзяття, наполегливості у роботі!
1-й ведучий:
До школи запрошуються учні дев'ятих класів. Для вас цей рік буде особливо хвилюючим і
напруженим, адже треба успішно закінчити курс базової середньої школи. Терпіння,
завзяття, наполегливості вам на шляху до поставленої мети!
2-й ведучий:
Раді вітати на шкільному порозі учнів 10 та 11

класів. Успіхів у навчанні, бадьорого

настрою, міцного здоров'я бажає вам, любі друзі, вся шкільна родина.
Організатор:

Вчителів, учнів, батьків, гостей запрошуємо на перший урок у 20____

навчальному році!.
За матеріалами: http://bubnivscool.ucoz.ua

