Перше вересня (в ліцеї)
Хор співає пісню «Україна»
Ведучий 1. В далину на осінніх листочках
Відпливає літня пора
Задивилась моя Україна
У блакитне свічадо Дніпра
Ведучий 2. Україно, в своїм привіті
Славмо небо твоє голубе
І не скривдить ніхто у світі
Ні Дніпра, ні дітей, ні тебе
Ведучий 1. Сьогодні юні українці
Радісно підуть у перший клас
Їх майбутнє - майбутнє Вітчизни,
Щастя їх - це щастя для нас.
Слово для привітання надається директору ліцея …..
Директор вітає присутніх і запрошує першокласників.
Хор співає «Ой, зелене жито»
Першокласники заходять на лінійку
Ведучий 2. Задивилась моя Україна
В ясні очі своїх дітей
Зустрічає ліцейне братство
Першокласників в день оцей.
Ведучий 1. Знаєм, Україна повсюди з нами
Бачим, не старіє вона, а росте
Хай звучить на святі гімн її прекрасний,
Що вперед нас в майбутнє веде
Звучить гімн
Ведучий 1. Привіт тобі, ліцей мій старовинний
Я полюбив тебе давно, як син,
Твої тополі бачу я стрункії
І чую гілля неповторний дзвін

Ведучий 2. Іще в Дніпрі не згасло сяйво зірки
Туман легкий торкавсь нових, незнаних ще доріг
А я з висот Андріївської церкви
Дивлюся знов на твій святий поріг
Ведучий 1. Нехай же знову гордий стяг ліцею піднесеться
І сонячним теплом освітить весь Поділ
Для всіх, хто завітав сюди,
Нехай новий навчальний рік почнеться
Ведучий 2. Право внести стяг ліцею надається найкращим учням ліцею…
Під музику «Смотрим мы на лицей» виносять прапор.
Ведучий 1. Сьогодні у нашій ліцейній сім’ї свято
У такі урочисті хвилини ми завжди звертаємо свої погляди в минуле, згадуємо тих людей, які
прославили Україну своїм талантом, розумом, які щедро дарували свої знання людям. Такою
людиною для України був Григорій Савович Сковорода. На знак пошани світочу української
культури від ліцейного братства квіти.
Квіти несуть під музику.
Ведучий 2. Любі першокласники, в стінах нашого ліцею ви проведете найкращі роки свого
життя. Перед вами відкриються чарівні обрії країни Знань. Сьогодні вас прийшли привітати:
(гості)
Виступ гостей.
Ведучий 1. Перший дзвоник, шкільний поріг Це початок найдальших доріг
І щоб у шкільній сім’ї у вашій
Завжди були мир і лад
Ви послухайте уважно
Декілька від нас порад.
Ведучий 2. Якщо хтось мріє, щоб канікули тривали весь навчальний рік,
То хай звикає до думки, що атестат перетвориться для нього на рожеву мрію.
Уроки можете відвідувати або не відвідувати, домашні завдання готувати або не готувати.
Але учнями тоді ви можете бути чи не бути.
Шкільне життя - не завжди свято, але якщо хмари поганого настрою закриють у вашій душі
сонце, то прислухайтесь до нашої поради: в такі хвилини танцюйте разом з нами хмари
розтануть.
Танок «Улетай туча».

Ведучий 1. Любі першокласники. Двері школи вже відкриті; ми чекаємо на вас!
Цей день вам довго не забуть
Сьогодні, друзі, проводжаєм
Ми вас в далеку й добру путь
І хай щастить вам,
Ну а ми із щирим серцем всіх вас зустрічаєм.
Пісня «В добрий час»
Сегодня лицей
Давно уже ждут
Всем дверь распахнул
Вас учителя
Зовёт он ребят
Откроют вам мир
«Скорее войди»
Подарят любовь
Здесь сказка тебя
И рада вам вся
Давно уже ждет
Лицея семья
Расскажет она
И эти слова
Все тайны свои
Мы скажем вам вновь
Припев:
В добрый час, друзья, в добрый час
Первоклашек встречает лицей
Мы вас ждем, мы любим всех вас
У раскрытых встречаем дверей.
Ведучий 2. Життя в нашому ліцеї – справжня казка і не дивуйтесь, першокласники, якщо
разом з вами за парту сядуть казкові герої. А ось і один з них. Зустрічайте!!!
Під козацький марш заходять Котигорошко на коні, його сестра і два брати козаки, вони
несуть за плечима мішки з подарунками. Чортик веде коня.

Брат 1. Добрий день тому, хто на святі цьому.
І старшому, й молодому, всьому роду чесному.
З-за синіх морів, з-за безкраїх степів через високі гори, темні діброви долинули до нас вісті,
що сьогодні в ліцеї …свято, а на святі цьому малюки - козаки в школу приймаються, Усією
чесною громадою з 1 вересня вітаються.
Брат 2. Привели ми сьогодні до вас брата свого найменшого - Котигорошка і сестрицю
Оленку. Бо вони хоч і нас з полону вже визволяли, триголового змія убивали, чортика
приручали, та грамоти ще не пізнавали. Не вміють ні читати, ні писати, а можуть тільки на
коні скакати.
Брат 1. То приймаєте, чи ні ? А якщо приймаєте, то дозвольте по праву старших побратимів
вам декілька порад дати. Слухайте і на вус мотайте. А в кого він іще не виріс, зав’язуйте
вузлика напам’ять.
Брат 1. Шановні першокласники
Брат 2.Славні першокласники
Брат 1. Розумні першокласники
Чортик. Пустотливі першокласники
Брат 1. Високоповажні тата, мами, парубки
Брат 2. І дівчата! Бо без них якось не те
Брат 1. Досить з тебе і люльки, бо вона теж жіночого роду. Передусім дозвольте побажати
вам великого щастя
Брат 2. Здоров’я й достатку
Брат 1. Миру і злагоди
Чортик. Пряників, цукерок, тістечок
Брат 2.Тихо! Вимкніть йому мікрофона.
Брат 1. Заповідаємо вам, як зіницю ока, берегти нашу матінку - Україну.
Брат 2. І Дніпро
Брат 1. І Київ
Брат 2. Волимо, щоб всі і нині, і прісно і довіки пам’ятали достославних лицарів народу
нашого.
Брат 1. Сірка, Дорошенка, Сагайдачного
Брат 2. І Мазепу.
Чортик. І мене
Брат 1. А ще бажаємо, щоб завжди шанували рідну мову
Брат 2. І пісні
Брат 1. І звичаї

Брат 2. А хто все це зневажатиме, того ми відправимо на січ комарів годувати.
Чортик. Краще посадимо його на сковорідку гарячу, отим місцем, що нижче спини і
називається...
Брат 1. Тихо!
Чортик. Тихо не можна, бо шкварчати буде!
Брат 2. Та вимкніть же йому мікрофона.
Брат 1. Бажаємо вам, першокласники, щоб ви стали розумні-розумні, кмітливі-кмітливі.
Брат 2. Щоб не стали схожими на деяких чортенят, які, мов ті цуценята, все знають, очі
розумні, а сказати нічого не можуть.
Брат 1. Принесли ми вам у дорогу подарунки, та хочемо побачити, чи можна передати ці
безцінні речі нашим першокласникам. А ну чортенятко, приведи ж їх до нас
Чортик приводить під музику.
Брат 2. Гарні, гарні дітки.
Що ж даруємо вам оцей горщик, будете в ньому кашу варити, бо козацька каша спільна для
здоров’я є безцінна.
Брат 1. Хто назвався школярем, тому й ложку ми даємо, щоб до спільного котла всім лежала
вам душа.
Брат 2. Ще дамо ми вам медку, кашу щоб підсолодили і тоді дасть вона вам сили.
А тепер вам слово
Першокласник 1.Треба й нам всіх привітати
З цим щасливим ясним днем
Хочем щастя побажати
Щирих усмішок, пісень.
Першокласник 2.А за кашу вам спасибі велике,
Хай ніколи в дім не прийде лихо
Хай завжди будуть горді за нас вчителі
І пишаються нами, хоч ми ще малі
Першокласник 3.Гарно я учитись буду,
Щоб свої мене любили,
І чужі щоби цінили,
Щоб про мій народ питали,
Україну шанували.

Першокласник 4.Хай батьки наші з нами не знають турбот
Бо з маленьких людей виростає народ
А з шкільної родини - Держава - родина,
А з учнівської спілки - Соборна Вкраїна.
Ведучий 1. Слова ваші серця нам звеселили, а за це вам велике спасибі
Чортик. Оцим «дякую» не відбудетесь, ану відкривайте торбинки і давайте ще подарунки
Ведучий 2. Ми раді передати першокласникам дарунки від нашого головного отамана, від
голови …
Котигорошко. Просимо уваги всіх ліцеїстів
Ми, першокласники, всім успіхів бажаємо
І здоров’я і добра
Сестричка. А зараз дзвоник пролунає,
Бо прийшла його пора.
Котигорошко дзвонить, кульки летять, хор співає «Мріє росточок»
Директор запрошує учнів до школи.
11класники заводять у школу першокласників під мелодію «Первоклашка»
Ведучий 1. Свої подарунки приготував своїм новим учням і ліцей …
Слово вчителям
Вчитель. Любі першокласники, ми вітаємо вас у цей знаменний день. На згадку про нього
прийміть оці чудові дарунки (показують книги). А ось ці іграшки візьміть до себе в клас,
вони стануть вашими оберегами. Несіть їх до своїх однокласників, познайомте їх з ними.
Діти підходять до своїх класів.
Ведучий 1. А всім ліцеїстам в цей день ми даруємо пісню
Вчителі співають.
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