Пахнуть фарбою класи просторі
Звучать фанфари.
Ведучий 2.Тепла осінь – як весна,
Далечінь така ясна.
В золотім серпанку поле.
Зріє жито молоде,
Дружно з квітами до школи
Знову молодість іде.
Ведучий 1.Вересень, немов учитель,
Двері школи відчинив,
Школярів дзвінком врочистим
До навчання запросив.
Ведучий 2.Здрастуй, школо, здрастуй, рідна!
Здрастуй, любий клас!
В першовересень привітно
Ти стрічаєш нас!
Ведучий1.Пахнуть фарбою класи просторі
Ой, як хочеться вже до книжок!
Ми від степу і синього моря
Всі злетілись на перший урок!
Ведучий 2. Шановні гості! Дорогі учні, батьки, вчителі! Сьогодні справді свято – свято
зустрічі зі школою, зі своїми вчителями та однокласниками. Але є учні, для яких цей день не
просто свято, а свято величне. Звичайно, ми маємо на увазі тих, хто переступив поріг гімназії
вперше.
Ведучий 1. Сьогодні відкривається перша сторінка шкільного життя для нових мешканців
Країни Знань – першокласників, а для решти учнів почнеться черговий етап їхнього
шкільного життя – новий навчальний рік.
Ведучий 2. Ой, а де ж це новачки,
Наші милі першачки?
Може, ніжаться ще в ліжках,
І поспати хочуть трішки?
Ведучий 1.Що ти, ..!
Вони тут раніш за всіх були.
Вони там, у коридорі,

Перелякані, мов хворі.
Але всі такі гарненькі…
Правда, дуже вже маленькі.
Ведучий 2.Ви хвилинку зачекайте
Й дуже гарно їх вітайте.
Ведучий 1. Запрошуємо на свято найменших школяриків, любих першокласників разом зі
своїми вчителями.
Ведучий 2.Перший раз у перший клас
Прийшли сьогодні малюки.
Ласкаво просимо до нас,
Вам аплодуєм залюбки.
Марш.
Ведучий 2. Ми вітаємо юних школярів 1-А класу та їх першу вчительку (...).
Ведучий 1. Вітаємо школярів 1-Б класу та їх першу вчительку (…).
Ведучий 2. Дорогі школярії Любі педагоги! Шановні батьки і гості нашого свята! Урочиста
лінійка, присвячена Дню знань, святу Першого дзвоника, оголошується відкритою!
Вчитель ДПЮ. Школо! Рівняйсь! Струнко! До внесення Державного прапора стояти
струнко. Внести прапор.
Внесення державного прапора під козацький марш.
Звучить Гімн.
Ведучий 2.Боже-Отче, глянь на діти.
На твої дрібненькі квіти,
Світи сонцем і зірками
Над малими діточками.
Щоб росли всі здоровенькі
На потіху батька й неньки.
Дух святий хай з нами буде.
Щоб з нас стали добрі люди.
Ведучий 1. Просимо благословити учнів перших класів та учнів усієї школи священика
(ім’я).
Ведучий 2.Багато є професій в світі –
Не порахуєш їх ніколи.
Та знають всі – дорослі й діти –
Професію – директор школи!

Ведучий 1.Без школи він – це не секрет –
Не може й дня прожити.
На те він і директор,
Щоб нею дорожити.
Ведучий 2.Отож, хай директора слово
Для всіх прозвучить,
Бо це неповторна
І пам’ятна мить.
Ведучий 1. До слова запрошуємо директора (П. І. П.).
Ведучий 2. Слово для зачитання наказу про зарахування учнів до першого класу і
нагородження похвальними листами надається заступнику директора школи з навчальної
роботи
Ведучий 1. В нашій дружній родині,
Що школою зветься,
Є присутні гості,
Бо так здавна ведеться.
Ми їх бачити раді
На нашому святі,
Бо на теплі слова
Наші гості багаті.
Ведучий 2. Привітати учнівську родину із початком навчального року прийшли почесні
гості.
Ведучий 1. До слова запрошуємо (перелік гостей).
Звучить мелодія.
Випускниця 1. Дорогі першокласники! Юні друзі!
Ви вперше до школи сьогодні прийшли.
Хай буде ваш шлях неосяжним,
Щоб розум і силу в знаннях ви знайшли;
Будьте чемними, розумними, уважними.
Випускниця 2. Ми привели собі на зміну
Маленьких учнів – перший клас.
Учіться, любі, на «відмінно»,
Ростіть, мужнійте, в добрий час,
А ми останній рік ідемо
До школи топчемо стежки,

І теж мужніємо, ростемо, .
Сюди ідемо залюбки. Б
о тут навчилися дружити,
Пізнали, де добро і зло.
У школі ми вчимося жити,
Усім нам дуже повезло,
Що в нас такі чудові люди,
Найкращі в світі вчителі!
І вам тут, діти добре буде,
Це краще місце на Землі!
Випускниця 1. Запрошуємо до мікрофону малих, але таких симпатичних школярів – наших
любих першокласників.
Звучить весела дитяча мелодія, випускники виводять першачків.
Виступ першокласників.
Першокласник 1.Закінчилося літо
І забави час.
Зошити й букварики
Вже чекають нас.
Першокласник 2.Я у школі хочу вчитись,
Маю зошит з Букварем.
Був я вчора просто хлопчик,
Став сьогодні школярем.
Першокласник 3.Ми все літо готувались,
Дуже-дуже всі старались,
Щоб сподобатися вам,
Нашим першим вчителям.
Першокласник 4.Світить сонечко у небі,
Квіти осені цвітуть.
Нам пройти у школі треба
Довгу і веселу путь.
Першокласник 5.Що маленькі зростом, дуже не зважайте,
Ми вас доженемо, тож надію майте,
Ще колись дорослі будемо стояти,
А чи нас тоді ви зможете впізнати?

Першокласник 6. Буду вчитись я писати,
І читати, й рахувати,
І в альбомі малювати,
Гарні віршики вивчати.
Першокласник 7.Книги й зошити любити.
Берегти, а не губити.
Акуратним завжди бути,
Щоб нічого не забути.
Першокласник 8.Не дивіться, що маленький,
Зараз я – уже школяр.
Знаю, що шкільне навчання
Відкриває всім Буквар.
Першокласник 9.На «12″ вчитись буду!
Все на світі вивчу я!
І встигати стану всюди,
Щоб отримати знання.
Першокласник 10.В перший раз, у перший клас
Йдуть усі малята.
Зустрічає школа нас,
На знання багата.
Першокласник 11.Перша вчителька – найкраща,
Зустрічає радо нас.
Першокласників чекає
Гарний і просторий клас.
Першокласник 12.Хвилювалась мама,
Хвилювався тато,
Чи мене до школи
В перший клас пускати.
Першокласник 13.Ти іще маленький,
Почекай ще трішки,
Сили наберися,
Хай зміцніють ніжки.

Першокласник 14.А я усміхнувся,
Заспокоїв неньку:
Подивись, матусю,
Хіба я маленький?
Першокласник 15.Сам я піднімаюсь
Рано-пораненьку.
Розбужу сестричку:
Уставай, маленька.
Першокласник 16.І в руках таки я
Трохи сили маю,
Бо повну тарілку
Борщу виїдаю.
Першокласник 17.А коли ще зранку
Молока нап’юся,
То такий сміливий –
Гуски не боюся.
Першокласник 18.То чого я маю Удома сидіти,
Коли в школі вчаться
Шестилітки-діти?
Першокласник 19.Буду я учитись, буду виростати,
Буду Україну нашу будувати!
Музичне вітання від першачків.
Ведучий 1. Сьогодні не менш за малюків хвилюються і їхні батьки. Адже хто, як не вони,
розуміють найкраще своїх дітей.
Ведучий 2. Сьогодні свято радістю багате,
Сьогодні ви, шановні мами й тати,
Діток своїх веселих і завзятих
До школи вперше дружно привели.
Ведучий 1. Бажаю вам, мої маленькі, вчитись гарно,
Батькам – відвідувати школу регулярно,
Бабусям, дідусям – ще довго жити,
До внуків в школу з радістю ходити.
Із словами вітання до вас звертається.

Ведучий 2.Роблять нині перші кроки
Першокласники до знань,
А кому 17 років –
Скоро прийде час прощань.
Ведучий 1. Сьогодні свято не тільки у першокласників. Останній раз зустрічають Свято
першого дзвоника наші одинадцятикласники.
Ведучий 2. Шановні одинадцятикласники! Погляньте на радісні обличчя малюків. Ось так
10 років тому, щасливі і схвильовані, з татами і мамами за руку ви переступили поріг школи.
Для вас вона стала другою домівкою.
Ведучий 1. Отже, запрошуємо вас, дорогі одинадцятикласники!
Виступ одинадцятикласників.
Учень 1.Осінній ранок 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
Першачкики у нас чудові!
Учень 1.Та чи знають ці малята,
Що оце чудове свято
На 12 довгих років?
Сотні, тисячі уроків!
Учень 2.І абетка, і табличка…
Засумують милі личка.
Тільки техніка читання
Вб’є охоту до навчання.
Учень 3.Нехай щастить вам, малюки!
Ростіть розумні та сміливі.
Життя шкільного сторінки
Хай будуть сонячні й щасливі!

Учень 4.На лінійці ми найстарші,
Отже, висновок такий:
Пролетіли роки наші –
Клас тепер наш випускний.
Учень 5. У школу ми ходили стільки років –
І неабиякий в ній досвід здобули.
Його ми хочемо тепер вам передати,
Щоб ви найрозумнішими були!
Учень 6. Наказуємо вам ми на майбутнє
Старанними, дбайливими зростати,
Побільше прочитати і навчитись,
Щоб вміли краще світ пізнати.
Учень 7. Терпіння і наснаги всім бажаєм
І впевненості в завтрашньому дні,
А наші вчителі вам допоможуть
Все розібрати у життєвій суєті.
Музичне вітання.
Ведучий 2. Сьогодні наше свято сповнене сюрпризами. Привітати наших першокласників
завітали казкові герої, яких ви дуже любите. А чи знаєте ви їх? Підкажіть мені, кого ви
знаєте?
Так! Правильно Колобок – знаєте такого? А Курочку рябу – знаєте? А Буратіно? А красуню
Попелюшку?
Під музику виходить Баба Яга.
Баба Яга. А мене знаєте? А чим я не красуня, це ж я на Свято першого дзвоника готувалась!
Так, а де моя косметика? Ось! А ви напахтьорились? Ні! Тоді я вас зараз побризкаю.
Ну от, тепер всі красуні. Можна і свято продовжувати.
Виходить Котигорошко.
Баба Яга. О, Івасик Телесик сам до рук пливе. Оце зараз я його схоплю, зв’яжу, та в пічку
посаджу, спечу, засмажу і з’їм.
Котигорошко.Я не Івасик-Телесик.
Баба Яга. Діти! А ви впізнали, хто це? А, може, це Буратіно? Може, це сам Пан Коцький?
Може, це Іван Побиван?
Котигорошко.Я – Котигорошко!

Баба Яга. Що? Що? Коти… та ще й «горошко»!? Діти, ви про таке чули? А чого це ти сюди
прийшов?
Котигорошко. А мене запросили на свято.
Баба Яга. І мене запросили. А ти знаєш, що на свято приходять із квітами?
Котигорошко. Знаю.
Баба Яга. То де ж: вони?
Котигорошко(витягує із сумки). Ось!
Баба Яга. О… Дійсно, квіти!
Котигорошко. А ти, знаєш що сьогодні День народження!
Баба Яга.У кого?
Котигорошко. У першокласників. Бо вони сьогодні йдуть перший раз у перший клас.
Баба Яга. А знаю, знаю! (Співає) дівчинка Наташка зараз першоклашка.
Котигорошко. Досить, досить! Ну і співи! Мабуть, слон на вухо наступив. Прийшла на День
народження, а де ж твої подарунки?
Баба Яга. Ось вони! (Показує подарунок). Але допоможуть мені їх вручити учні
одинадцятих класів. Бо у цій школі так багато першокласників, що сама я не впораюся.
Отже, дорогі мої одинадцятикласники, за мною.
Звучить музика, одинадцятикласники вручають подарунки.
Ведучий 1.Коли у вікна вересень покличе
І вимережить золотом гаї,
Я знову стану на світанку рано,
Щоби вклонитись, школо, мудрості твоїй.
Нехай не ми – уперше наші діти
Поріг цей переступлять в цей святковий день.
Та перед цілим неозорим світом
Я знаю: в майбуття щасливе ми ідем.
Немов на сповідь.
Бо твої ми, школо, діти.
Відтоді, як невміла ще рука
На аркуші замкнула перше коло
Під перегуки невгамовного дзвінка.
Ведучий 2.Допоки в серці пломінь не стиха
І школа радо двері відчиняє,
Веселий галас першого дзвінка
Моїй землі надію провіщає.

Ведучий 1.Мій перший дзвоник – як душа моя,
Весь світ собі до серця пригортає!
І разом з ним співа уся земля!
І вся земля із ним мене вітає!
Ведучий 2.Дзвени, наш дзвонику, і весело співай,
Щасливо, срібно, радісно, дитинно!
І про уроки всім ти сповіщай.
У добрий час, шкільна уся родино!
Ведучий 1.Перший дзвоник нового навчального року продзвенить у руках (прізвища, імена
учнів).
Ведучий 2.Дорогі учні!
Ми бажаєм вам успіхів нових,
Учинків, помислів здорових,
Здоров’я зичим і удачі,
Будьте моторні, не ледачі.
Ведучий 1.У добру путь, шановні діти!
І хай дасть Бог вам всім радіти!
За ваші успіхи, уміння
Хай нові паростки коріння
Проб’є до нових світлих знань!
Ведучий 2.Всяких удач вам, починань!
У добру путь, у добрий час!
Школо! Рівняйсь! Струнко! До виносу державного прапора стояти струнко!
Винесення державного прапора під козацький марш.
Ведучий 1. Урочисте Свято першого дзвоника оголошується закритим.
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