Ось і осінь на порозі
Ведучий 1: Ось і осінь на порозі,
Листячко з дерев вже облітає...
І у перший вересневий ранок
Школа радо дітвору вітає.
Ось вже сонце гай, гай, гай,
Бачу другий, третій, п’ятий...
Всі на місці. Ні, стривай.
Ще немає головного
Гостя нині поміж нас.
Зачекалися ми на нього,
Вже йому з’явитись час.
(Виходить хлопчик – Вересень).
Вересень: Ледве встиг оце на свято.
Мав я клопоту багато
З дітлахами як завжди.
Підніми усіх, збуди.
З усіма зроби зарядку,
Вмий, ошатно одягни,
Бо ж відвикли від порядку
За канікули вони.
Виряди усіх до школи,
Ще й дорогою гляди,
Бо бува втечуть куди.
Але , хоч і барився,
Та з дарунком я з’явився,
Через поле, гай і ліс
Я до вас дзвіночок ніс.
Ведучий 2: Синьоокий вересень. Здрастуй!
Море усмішок, квітів навколо:
Чорнобривці, жоржини, айстри.
Я спішу на тій поклик, школо.

Ведучий 1: Добрий день, усім вам!
Дорослі і малі.
Вам мої вітання, рідні вчителі.
Знову ми зустрілись
У шкільній сім’ї.
Вересень: Стійте-но, заждіть, стривайте!
Я ніде не бачу їх –
Найшановніших на святі
Іменинників моїх.
Тих, хто вперше йдуть до школи,
Йдуть у світ найперший клас.
Не бувало ще ніколи перше вересня без вас.
Що скажіть із ними сталось?
Де поділись новачки?
Чи до школи йти злякались,
Відгукніться, першачки!
Першокласник: Не злякались. Не сховались,
Стоїмо й чекаємо,
На яке нам стати місце,
Ми іще не знаємо.
Вересень: Он у чому річ. Надам
Я почесне місце вам,
В головному секторі,
Поруч із директором.
(Під музику і оплески заходять першокласники)
Директор відкриває лінійку...
Педагог-організатор: Ви йдете назустріч сонцю й мріям,
Вас чекають казки всі дива.
Наші сонечка, ви запорука всім надіям,
Хай же буде вам дорога ця легка.
Ви сьогодні, як промінчики ранкові,
Посміхаєтесь, радіючи усі.
В ваших ручках – квіти веселкові;
А сердечка наче вогники ясні.
Матерями вишитий рушник,

Хай постелиться, малята перед вами.
І благословення хай звучить,
Всіяне пшеницею й житами.
Хай з легкої отчої руки
Путь проляже вам у знань країну,
Гордо й впевнено крокуйте, малюки,
Ви для мам і тат – надійна зміна.
Благословення Батьків...
(батьки осипають дітей житом і пшеницею)
Старшокласниця 1: Стоїть біля лісу будинок чудовий,
І рідний він серцю, хоча й не новий.
Куди не поткнешся, тут всюди рідня,
Живе в цьому домі справжня сім’я.
(Співають пісню)
Не за горами, за лісами –
Ось на оцій землі,
Наша сім’я тут проживає, Знають її усі.
Ось тут зібралась родина.
Дуже щаслива я.
Вчитель і учень знову разом,
Ми всі одна сім’я.
Приспів:
Мріємо я і ти /2 р.
Що всім учитель допоможе
Правильний шлях знайти.
Є в нас любов і щастя, й радість
В нашому домі теж.
Вірність і дружба, і повага –
Все це немає меж.
Тут чудеса творяться звичні,
Горя і зла нема:
Кожен бажає добра творити,
Бо ми сім’я одна.

Приспів:
Старшокласниця 2: Ми давно в шкільній сім
Та братчики наші ще малі.
Прийшли сьогодні перший раз
У перший клас
Старшокласниця 1: Ми у школі вже прижились,
Правил добрих ми навчились
Ось послухайте ви їх
І дотримуйтесь усіх.
Старшокласниця 2: Перше правило: учитись,
Щоб “12” завжди мать.
Старшокласниця 1: Друге правило: трудитись,
Батькам вдома помагать.
Старшокласниця 2: Бути чесним і правдивим ,
Третє правило у нас.
Старшокласниця 1: Бути другом не зрадливим ,
Клас – за тебе, ти – за клас.
Старшокласниця 2: Мудре правило четверте,
Знай і друзям розкажи:
Наполегливо й уперто
Економ і бережи
Парту, книгу, кожну річ.
Берегти, любить природу –
Це наказ твого народу.
Старшокласниця 1: П’яте правило: читати,
Малювати і співати,
Гратися з товаришами
І дружити з малюками.
Старшокласниця 2: Ще вчора ця вчителька навала нас,
А сьогодні вже вас першачки поведе у клас.
Тож будьте гідною зміною, не пустуйте
І гарний настрій їй не псуйте.

Ведучий 2: Перше вересня – школярське свято,
Що дарує зустріч нам усім
І веде країною багатою
До пізнання учнів й вчителів.
Ведучий 1: Наша школа наповнилась знову,
Маленькі друзі біля нас стоять.
Давайте надамо їм слово,
Бо вони щось хочуть нам сказать.
Виступ першокласників....
Ведучий 2: Бачу, всі ви молодці!,
Всі розумні, як ніколи,
Всі готові йди до школи.
Ведучий 1: Отже з радістю в цей час,
Вас приймаєм в перший клас.
Привітання випускників
Учень 1: Осінній вечір весело полоще,
Березові пожовклії листки,
Навпроти школи, на широкій площі
Стоять маленькі наші новачки.
Учень 2: Бойова у нас малеча, Так упевнено щебече.
Не стрічав я ще таких!
Мабуть, буде діло з них.
Учень 3: Ой, які ж вони маленькі,
Урочисті, чепурненькі,
Всі усміхнені, святкові
Першачки у нас чудові!
Учень 4: Ти чи знають ці малята,
Що оце чудове свято
На 12 довгих років?
Сотні, тисячі уроків!
Учень 5: І абетка і табличка...
Засумують милі личка.
Тільки техніка читання
Вб’є охоту до навчання.

Учень 6: Нехай щастить вам, малюки!
Ростіть розумні та сміливі.
Життя шкільного сторінки
Хай будуть сонячні й щасливі!
Учень 7: На лінійці ми найстарші,
Отже, висновок такий:
Пролетіли роки наші –
Клас тепер наш випускний.
Учень 8: Вже не можна пустувати,
Бити в вікнах шибочки.
З кого будуть приклад брати
Жовтороті первачки?
Ми – уже дев’ятий клас, Вже й за розум братись час.
Учень 9: Попрощались ми з літом,
Але зовсім не жалкуєм.
І терпкі осінні квіти
Вчителям своїм даруєм.
(Дарують діти квіти вчителям і президії. А випускники дзвіночки прешкласникам)
Ведучий 2: Луна дзвінок, до школи всіх скликає,
Канікули скінчились – вчитись час.
Щасливі усмішки, скрізь музика лунає,
І поспішають діти в рідний клас.
Ведучий 1: Заждались парти і книжки в чеканні,
Старенький глобус весело крутнувсь.
Дерева гілочками шлють вітання,
І клас привітно дітям усміхнувсь.
Директор закриває лінійку...
(Першокласниця дзвонить дзвінком на руках у випускників)
За матеріалами: http://vchitel.com.ua

