Кличе дзвоник, срібно дзвенить
(Святково прибране подвір‘я, учні шикуються на урочисту лінійку, присвячену Першому
дзвонику. Звучить музика.)
Ведучий 1. «Улюблена школа»
Шановні друзі, всі присутні,
Батьки, сьогоднішні й майбутні!
Дорогі діти, вчителі,
З найкращим святом на землі.
Барвиста осінь зустрічає нас важливим, урочистим, незабутнім святом.
Схвильовано радіють учні,
вчителі, батьки.
Рясніють квіти, сяють посмішки
І друзів навкруги багато
Не шепочіть листочки, тихіше птахи!
Чарівний годинник відлічує останні хвилини веселого лагідного літа. Ви чуєте його биття?
Ми на порозі
в захоплюючу Країну Знань! Сьогодні відкривається перша сторінка шкільного життя для
мешканців
КРАЇНИ ШКОЛЯРІЇ.
Учениця 1.
Так сонячно, ясно довкола
І тануть хмаринки вгорі.
До школи, до школи, до школи
Сьогодні прийшли ми усі.
Учениця 2.
Ціле літо школа нас чекала,
Чепурилась щоб зустріти нас.
Так багато знань приготувала
В добру путь! Настав навчання час.
Учениця 1.
Отже сьогодні в нашу шкільну сім вступають малюки-першокласники. Вітаємо юних
школярів 1 класу. А двері в Країну Знань вам відкриває ваша перша вчителька.

Учениця 2 .Талановита, творча, лагідна, щира, працьовита, невтомна чарівниця дитячого
настрою і святкових розваг, її серце зігріє вас під час перших труднощів в шкільному житті.
навчить вас бачити світ в чудових, творчих, незвичних кольорах людських почуттів.
Вчитель: НА свято запрошується
(Під музику «На перове сентября» першокласники разом з батьками заходять на
святкову лінійку і передають дітей вчительці)
Ведучий 1.
Школо! Під державний Прапор України стояти струнко. Прапор внести. Рівняння на
прапор.
(Під мелодію маршу вноситься Прапор )
Директор школи:
Свято Першого дзвоника оголошується відкритим.
(Звучить гімн)
Учениця 1.
У нашій школі і селі традиція є гарна
Ми завжди в урочисті дні
Несемо квіти визволителям славним
Право покласти квіти до пам‘ятника загиблим воїнам надається учням 5 класу
Учениця 2
Ці 90 літніх днів…
Їх надто мало вам, щоб відпочити.
Їх мало, щоб устигнути, поспіти,
Щоб розпочати, щось ще доробити.
Та їх багато, щоб усе забути .
Задачі, вправи – скільки в них мороки!
І за канікули всі ледве що згадають,
Що є таке поняття, як «уроки».
Тож першим нам про школу нагадає,
Дасть пильні і суворі настанови,
Урок нам перший дасть і привітає
Ірина Вікторівна Глущенко
Вона ж директор школи.
(Слово директора школи.)
Директор школи зачитує наказ про зарахування учнів до першого класу і говорить
привітальні слова. Представляє гостей свята.

(Виступ гостей)
Ведучий 1.
Один раз в житті ми буваємо першокласниками. Дивлячись на наших першачків, кожен
згадує своє Перше вересня, коли вперше прийшли до школи. Були такими маленькими,
непосидючими, цікавими, беззахисними, як сьогоднішні першокласники, яких ми приймаємо
до нашої шкільної сім‘ї і надаємо їм нове ім‘я – школярі. Тож давайте послухаємо нових
учнів, які сьогодні увійшли до нашої шкільної родини.
(Слово першокласникам, які тримають в руках квіти та улюблені іграшки)
Дитина 1.
Я ще звечора збирався
Йти до школи в перший клас,
Одягався, узувався
І портфель складав сто раз
Всі книжки, пенал і папку…
І кота свого поклав…
Він виймав із ранця лапки,
Виповзав і виповзав…
Дитина 2.
Хто ж кота в портфель ховає?
Йому ж місця там немає!
Вдома хай пісень співає.
Та на сонечку дріма!
Краще в ранець ляльку взяти!
Та ж тихесенько лежить
І не буде виповзати.
Буде з нами букви вчить.
Дитина 3.
А от я машину маю
Тільки ви вгадайте, де?
Так маскую, так ховаю –
Навіть мама не знайде!
(Виймає з рукава машинку)
Дитина 4.
Ви хіба маленькі діти,
Що без цяцьок вам не жить?

Ми ж ідемо букви вчити!
Математику учить!
Дитина 5.
Вийміть іграшки із ранців
Вже сьогодні без вагань!
А біжіть до школи вранці,
Здобувати світло знань!
Дитина 6.
Бо без знань нам не прожити,
В світ дорогу не знайти!
Тому й ходять в школу діти,
Щоб учитись і рости.
Дитина 7.
Будем добре ми навчатись,
Хоч ця справа нелегка!
Тільки шкода нам прощатись
З іграшками дитсадка…
Дитина 8.
Але й ми йдемо сміливо.
Рідна школо! Нас приймай!
Хтось із нас колись, можливо,
Ще прославить в рідний край!
Дитина 9.
Будем вчитись ми сумлінно
І поводитись відмінно.
Щоб батьки могли радіти,
Що такі в них гарні діти!
Ведучий 1.

Те, що в житі людини буває вперше, запам‘ятовується назавжди. Тож

нехай нашим першокласникам запам‘ятається їхня перша вчителька, яка допоможе їм
пізнати невідоме. Слово
Перша вчителька.
Я беру твою руку, дитино маленька,
Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.
Поведу через казку, не бійся, рідненька,
В незвідані далі, далекі краї.

Будем разом усюди ми там мандрувати,
Перешкоди долати ми будем щодень,
Я навчу тебе мислити і рахувати,
Читати, й писати, й співати пісень.
Тож давай свою руку, і я обіцяю,
Станем друзями всі ми на довгі роки.
Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю
Спозаранку ітимеш сюди залюбки.
Учениця 1. Наймолодші учні прийшли сьогодні не самі, їх привели батьки, бабусі і
дідусі
Учениця 2. Вони хвилюються ще більше, ніж їхні діти і бажають їм щасливої дороги
в Країну знань.
Слово надається батькам
Ведучий 1.
Бачу всі ви молодці, всі розумні, як ніколи
Всі готові йти до школи.
Ми всі з радістю в цей час, вас приймаємо в перший клас.
І сьогодні вас прийшли привітати наймолодші вихованці дитячого садка.
Слово дітям дитячого садка
Ведучий 1.
Останній раз зустрічають свято Першого дзвоника учні 11-х класів. Випускники! Погляньте
на радісні обличчя малюків! Ось так 10 років тому, щасливі і радісні, з татами і мамами за
руку, ви переступили поріг цієї школи! Для вас вона стала другою домівкою. Нехай у вашій
пам‘яті постане світлий день 20… року, коли ви тамуючи страх і сором‘язливість, полинули
в безмежний світ знань! Нехай останній рік, проведений в стінах рідної школи, буде роком
роздумів, кропіткої праці, духовного зростання.
Вихід 11 класу «Первоесентября» Пісня «К первокласникам»
Випускник 1.
З усмішкою згадую той час,
І не забуду у житті ніколи,
Як мене, маленьку, в перший клас
Мама з татом привели до школи.
Я так само, як і ці малі,
Зайчика у ранець пакувала.
Школа – краще місце на землі!

Тільки я тоді про це не знала…
Випускник 2.
От уже й до фінішу наш біг!
Ще ривок – і ляжуть нам під ноги
Сто нових незвіданих доріг.
Що для віх лежать біля порогу.
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!
Випускник 3.
Ми не кажемо ще «Прощавай, рідна школо!»,
«Здрастуй, школо!» Ми будем казати не раз!
Сумно трохи стає, що сюди вже ніколи
Ми не прийдемо учнями в рідний наш клас.
Але поки що ми – твої учні, рідненька.
Галасливі, задиристі – усі, які є!
Ти для нас найрідніша і добра, як ненька.
Ми ніколи не зрадимо ім‘я твоє.
Випускник 4.
В нас попереду фініш і різні дороги,
І до дня випускного напружені дні.
Сміх і радість нас чекає, і невдачі, й тривоги,
Нас чекають також й перемоги ясні.
Випускник 5.
Тож берімось за працю у світлу годину.
Ми дитинства завершуємо радісний біг.
Десь чекають вершини на кожну людину,
Коли ми переступимо рідний поріг.
Випускник 6.
А сьогодні в нас свято, у кожного квіти.
Бо ж на свято всі з квітами йдуть.
Вчителям нашим даруймо їх, діти,
Бо вони своє серце для нас віддають!
(Школярі вручають вчителям квіти. Лунає музика)

«Школа»
Учениця 1. Шановні працівники школи! Вітаємо вас з початком нового навчального
року. Вам сьогодні наша пошана, подяка і квіти.
Учениця 2.

Від імені всіх учнів школи зі святом Першого дзвоника вітаємо всіх

батьків, матерів, бабусь, дідусів, які допомагають нам долати труднощі, піклуються
про нас. Адже наші успіхи – це їхні успіхи, наші невдачі – це їх невдачі. Спасибі вам
рідні за все.
Учениця 1.
Зараз настане довгождана мить,
З якої почнемо своє навчання.
Покличе дзвоник, срібно продзвенить
І ми підемо в класи без вагання.
Учениця 2.
Дзвени, мій дзвонику, і весело співай!
Щасливо, срібно, радісно, дитино!
І про уроки всім нам сповіщай,
У добрий час, моя шкільна родино!
Ведучий 1. Право дати перший дзвоник надається учням першого класу та учениці 11
класу
Учні підходять до дзвоника і дзвонять обходячи по колу і стають біля першокласників
Директор школи: Святкова лінійка присвячена святу Першого дзвоника оголошується
закритою.
Звучить Гімн, винос прапора.
Ведуча 1.Право

першими

піти

з

лінійки

надається

учням

першого

класу,

а

супроводжувати їх будуть перша вчителька та майбутні випускники, учні 11 класу.
Учениця 1. З гілок тополь злітає листя, кружляє й падає до ніг.
Учениця 2. уперше діти урочисто переступають шкільний поріг.
Під музику учні заходять до школи на перший урок.

За матеріалами: http://zhemchuzhna.ucoz.ua/

