Кличе дітвору у школу вересневий ранок
(Перед початком свята лунає музика шкільної тематики)
Лунають позивні
Ведучий 1. Доброго ранку, добрії люди!
Знову сонечко над селищем встало,
Кличе дітвору у школу вересневий ранок.
Доброго ранку!
Ведучий2. Доброго ранку!
Відспівали дні таборами
На річках, де гукають причали,
За походами, за вітрами
У ранкових туманах розтали.
Ведучий1. Відшуміли серпнем, колоссям,
Щедрим вогнищем, лісом зеленим.
На шкільному подвір’ї осінь
Знову полум’ям впала на клени
Ведучий2. Розчиняє нам школа двері,
Гомонять, гомонять коридори.
Все тут гарним стало за літо –
Аж сміються новісінькі парти.
Добрий ранок, бентежні квіти,
Кабінети, і глобуси, й карти.
Ведучий1. Над невпізнанними світами
Піднімає завісу нам слово,
І ходитиме поміж рядами
Дорога наша вчителька знову…
Ведучий 2. Дорогі друзі, шановні гості, батьки, вчителі! Ось і закінчилися літні канікули.
Знову на шкільному подвір’ї зібралися школярі. Зібралися на свято нового навчального року
– Свято знань. І ми вітаємо вас!
Але найбільше свято сьогодні, звичайно, у вчорашніх малюків, а нині поважних
першокласників. Від душі їх привітаємо, щиро усміхнемося, приймаючи у нашу шкільну
сім’ю!
Ведучий1. На шкільному подвір"ї
Зібрались родини

На славетні шкільні іменини.
У святковий сьогоднішній час
Народжується новий клас.
Ведучий2. На лінійку кроком завзятим
Заходять винуватці свята
То ж часу марно не гайте
Першокласників зустрічайте
(На фоні музики...на лінійку заходять першокласники)
Ведучий 1. Школярі, рівняйсь! До винесення Державного прапору України стояти струнко!
(На фоні козацького маршу прапороносна група виносить прапора)
Право підняти державний прапор надається ...
Свято Першого дзвінка оголошується відкритим
(Звучить державний Гімн України)
Учень 1. Ці 90-то літніх днів!
Їх надто мало нам, щоб відпочити,
Їх мало, щоб устигнути, поспіти,
Щоб розпочати, щось ще доробити
Учень2. 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"
Учень 1. То ж першою нам про школу нагадає,
Дасть пильні і суворі настанови,
Урок нам перший дасть і привітає –
Директор школи
Ведучий 1. Слово для привітання надається директору школи
До нас на свято завітали гості: ...
Тож слово їм.
Слово надається першокласникам
(На фоні музики... до мікрофонів підходять першокласники)
Учень 1. Вже літо житом відшуміло
Запахли яблука в саду
А я з портфеликом несміло
До школи перший раз іду

Учень2. Цей вересневий день сьогодні
Тривоги й радість нам несе
А я з портфелем йду до школи
Я вчитись хочу над усе
Учень3. Я вчитись хочу дуже-дуже
Хоч знаю це не легка праця
Та мама й тато допоможуть
А дещо, пригадає бабця
Учень4. Хочу з лялькою разом учитись
Чи не будуть на мене сваритись?
Як розплачеться лялька в візочку,
Хто писатиме цифри в рядочку?
Учень5. Я машинку в школу взяв
Іноді погратись.
Важко з іграшками враз
Якось розлучатись
Учень6. Іграшки-це для малечі.
Я взяла дорослі речі
І помаду, й тіні, й пудру
Підфарбовуватись буду,
Бо сказала мені ненька:
- Ти вже, доню, не маленька
Учень 7. В школу треба лиш книжки
Й зошити складати
А не різні там ляльки
І машинки пхати
Учень8. І про моду ще не слід
Думати дівчатам
А писати, рахувать
І добре навчатись
Учень9. І ходить поважно треба
Як депутат в думі
Й одягати в школу слід,
Лиш шкільні костюми.

Учень10. А як вивчимось з роками,
Вийдуть із нас люди,
Отоді велика радість
Мамі й тату буде.
І посади, і зарплати будемо ми мати
Не забудем рідній школі завжди помагати.
Учень11. Бо у нас в країні криза
І немає грошей,
Але є у нашій школі
Спонсори хорош.і
Із "Світанку" працьовиті
Люди потрудились
І купили для нас парти,
Щоб ми добре вчились
Учень12. Ще ми дякуємо дуже,
Хто до школи не байдужий
Хто освіті помагає,
Про майбутнє наше дбає.
Учень13. То ж ми рушаєм в добру путь,
У світ, де учаться й ростуть.
Свій шлях ми з гідністю пройдем,
Батьків своїх не підведем
І Ви, шановні вчителі,
Не хвилюйтесь марно
І поводитись й навчатись
Будем дуже гарно
Ведучий. Наші першокласники старанно готувалися до свята і сьогодні дарують нам свій
веселий музичний номер.
(Першокласники виконують пісеньку і танець "Перший дзвоник")
Ведучий. Слово надається 11 класникам
(На фоні музики...до мікрофону виходять 11-класники)
На лінійці ми найстарші,
Отже, висновок такий:
Пролетіли роки наші –
Клас тепер ми випускний

Вже не можна пустувати,
Бити в вікнах шибочки.
З кого ж будуть приклад брати
Наймолодші, першачки
Вам, хто в ранню пору
Поспішає в перший клас,
Ми бажаєм щастя гору,
А ще здоров’я про запас
Зустрічає вас школа в цю мить
Наче мата дітей своїх милих.
Для людей, для народу ростіть,
Хай міцніють щодня ваші крила
Учися, першокласнику,
Відкрий науки світ,
Хай буде мрійним, радісним
В науку твій політ.
Сміливим будь, відмінником
Та честю дорожи,
Шануй батьків і вчителя
І з книгою дружи
В нашій шкільній родині
Весело завжди.
Ми щоранку вже 10 років
З радістю ходим сюди.
Цікаво тут проходять свята
І учні вчаться всі завзято.
В районі це – найкраща школа,
Запам’ятайте всі довкола
В дружнім колі шкільної родини
Сьогодні відмічаємо вересневі іменини.
Це народження класу нового,
Галасливого і чепурного,
І сьогодні в цей час
Подарунки прийміть від нас.

На фоні мелодії " З Днем народження…" 11-класники виносять великий торт
Для підтвердження офіційного
Бракує іменинного торта традиційного.
Хто ж свічки загасить в цей час?
Ну звичайно – перший клас!
(На фоні музики ...першокласники гасять свічки і з торта вилітають кульки)
Ведучий1. Болять майбутні, школо, твої груди –
Нехай святиться твій святий поріг!
Це – вчителі, найкращі наші люди,
Готують старт для всіх крутих доріг.
Ведучий 2. Плекає педагог майбутність долі,
За якихось 10, за 12 літ.
Несе в собі всі долі ясночолі,
Які лиш потім світлом йдуть у світ
Ведучий 1. Дозвольте в осінь цю піднести Вам,
Букети квітів, щоб із цього ранку
І на увесь новий навчальний рік
Із здоров’ям зустрічали Ви світанки
(Під час виконання пісні "Берізка біля школи" учні вручають квіти вчителям)
Ведучий 1. В житті у кожного бува єдиний раз
Найперший і найкращий клас
Нові книжки, перший урок
І перший шкільний незабутній дзвінок
Ведучий 2. Хай дзвенить веселий, галасливий,
Хай срібний голос чують звідусіль,
Хай буде рік шкільний для нас щасливий,
Для цього докладемо ми зусиль.
Ведучий. Право подати перший дзвінок в 20……….. навчальному році надається
учневі 11 класу … та першокласниці ...
Ведучий. Свято першого дзвінка оголошується закритим
(Лунає Гімн)
Ведучий. Дорогі першокласники, у цей святковий, радісний для Вас день, Вам надається
право першими зайти до своїх класів.

(На фоні музики ...11 класники проводять 1 класників через батьківський коридор і арку в
приміщення)
За матеріалами: http://mirvol.at.ua/

