Перше вересня на листку в календарі
Ведуча 1:

На листку в календарі,

Мов святкове гасло,
„Перше вересня „ – вгорі
Виписано ясно!
Глянув вересень веселий –
Йти до школи час.
Він із книжкою новою
Увійде в наш клас!
Ведуча 2: Швидко літо пролетіло,
Осені прийшла пора.
Перше вересня настало,
Йде до школи дітвора.
Звучить пісня. Дівчатка з повітряними кульками виконують танок.
Ведуча 1: Книга знань відкриє знову
Учням свій чарівний світ,
Хтось почне її спочатку,
Перший крок і перший зліт.
Ведуча 2: Особливим і визначальним у житті стане крок для маленьких першачків, які,
тримаючись за батьківську руку, вперше ступають на незвіданий шлях. Сьогодні ми їх
вітаємо і радо приймаємо у нашу дружню шкільну родину.
Ласкаво просимо учнів 1 класу і їх вчительку…, на святкову лінійку.
Під урочисту музику заходять першачки.
Ведуча 1:

Шановний директору школи, лінійку присвячену Дню Знань дозвольте

розпочати.
Директор дає згоду
Ведуча 2: Шановні гості, вчителі та учні!
Зібравшись разом, розпочнемо свято!
У мить цю урочисту і квітучу
Лунає гімн і прапори піднято!
Ведуча 1: Право підняти Державний Прапор надається учням …
Звучить Державний Гімн
Ведуча 2: В знак нашої шани і подяки
Покладемо квіти до меморіалу
Загиблих воїнів.

Ведуча 1: Сьогодні це право надається:
Вчителю… та учням…
Ведуча 2: Україно! мій духмяний дивоцвіт,
Голубінь над чистим золотим колоссям,
Ти святкуєш вже 15 славних літ
Незалежної держави – це збулося!
Пісня „ Україночка”
Ведуча 2: Сьогодні в нас подвійне свято
Сьогодні й школи ювілей!
15 років вона радо
Стрічає вчителів, дітей.
Ведуча 1: Школо наша люба
Приголуб нас, мила,
Пригорни усіх нас,
Як голуб під крила.
Ведуча 1: До нас на свято завітали почесні і дорогі гості…
На майданчик виходять україночки та козачки,
у руках вони тримають коровай та торбочки з пшеницею.
Україночка 1: (звертається до гостей)
Гостей дорогих ми вітаємо щиро!
Стрічаємо з хлібом, любов’ю і миром!
Україночка 2: Ми святковим короваєм
Любих гостей пригощаєм:
Як з’їсте шматок – віднині
Будете в шкільній родині!
Козачок 1: Хай зерно, що в короваї,
Знань колоссям проростає.
І тому зерном пшениці
Ми усіх вас посипаєм!
Козачок 2:

Проросте нехай зернятко,

Нас порадує врожаєм
Ми усій шкільній родині
Злетів, успіхів бажаєм.
Звучить весела українська народна музика. Україночки вручають гостям коровай, а козачки
посипають учнів,гостей,вчителів, батьків пшеницею.

Ведуча 2: Почуттів переповнену чашу
У святкові хвилини оці,
Всю повагу і прихильність нашу
Адресуємо директору ми.
Ведуча 1: Слово для привітання надається директору школи
…
Ведуча 2: До слова запрошується…
Ведуча 1: Слово має…
Ведуча 2: Нас вітає…
Ведуча 1: Батьки – це найрідніше слово, вони наші перші вчителі, наші порадники. Саме від
батьківського порогу веде нас дорога до школи. І сьогодні вони також разом з нами прийшли
на шкільне подвір’я, щоб порадіти за своїх дітей і побажати освітянам успіхів.
Ведуча 1: Надаємо слово голові та членам батьківського комітету…
Батьківське напутнє слово
Голова батьківського комітету:
Синочки і дочки, наші рідні діти!
Ось і знов настав навчання час.
Будете старанно в школі вчитись
І батьки радітимуть за вас.
Бажаємо в здоров’ї, щасті жити,
На цій землі знайти себе в труді,
До мрії дотягнутись, долетіти,
Беріть знання, допоки молоді.
Член батьківського комітету: Учителю! Невже ти не втомився
У юні душі класти щось нове?!
Для цього ти на світ цей народився,
У цьому є покликання твоє!
Учителю! Прекрасного ти гідний,
Бо вибрав у житті свою мету.
Від імені батьків скажу „спасибі ”,
За працю твою вчительську святу.
Ведуча 1: Сьогодні щасливі діти
Вручають дарунки і квіти
І кажуть вам щире слово:
Разом: Вчителі, батьки, наставники! Будьте здорові!

Учні вручають квіти вчителям, гостям, батькам.
Ведуча 2: Осінній вітер весело полоще
Кленові пожовклі листки,
А проти школи на широкій площі
Стоять маленькі наші новачки.
Ведуча 1:

Сьогодні наша шкільна родина поповнилась новими друзями. Любі

першокласники! Ваша перша вчителька відкриє перед вами двері школи, тож прийміть від
неї щире напутнє слово.
Виступ першої вчительки
Ведуча 2: А зараз слово наймолодшим школярикам
Виступ першокласників.
Ведуча 1: Сьогодні на нашій лінійці особлива увага і тим, кого цей дзвоник востаннє
покличе за парти – це наші одинадцятикласники. Тож слово для привітання надається їм.
Першачків вітають 11-тикласники.
Одинадцятикласник 1: Ми – найстарші.
Рік мине – і з школи
Вийдем на калинові мости.
Будуть інші в ній бешкетувати,
Мріяти, навчатися, рости.
Одинадцятикласник 2: Від розмаїття сонячних доріг
До таємниці сонячної далі
Свій шлях до знань широкий прокладіть,
Як ми колись цей шлях собі проклали.
Одинадцятикласник 3: Ідіть вперед, не бійтесь перешкод –
Для вас відкриті всіх наук дороги.
Ви – школярі і це ім’я своє
Несіть із вчителем своїм до перемоги.
Одинадцятикласники обмінюються подарунками з першокласниками. Звучить музика.
Ведуча 2: До нас ранкової пори
По веселковій смузі,
Щоб привітати школярів
Прийшли казкові друзі.
На майданчик виходять лікар Айболить, Попелюшка, Барвінок,Ромашка.
Айболить: Добридень, дівчата! Добридень, хлоп’ята!
Попелюшка: Ми раді до вас завітати на свято!

Барвінок:

Від різних казок подарунки прийміть!

Ромашка: Нехай незабутньою стане ця мить!
Наперед виходить Айболить.
Айболить:

Я добрий лікар Айболить

Прийшов до вас на свято,
І хочу у святкову мить
Здоров’я побажати.
А щоб навчались на відмінно –
Прийміть від мене вітаміни!
(Дає першачкам яблука)
Попелюшка: Попелюшка добре знає:
Той хто вчитися бажає,
Має час свій зберегти,
Щоб до знань усіх дійти.
Ранком всіх гучний дзвінок
Знов покличе на урок,
І годинник вам не раз
Збереже корисний час.
(Передає першачкам годинник)
Барвінок: Знає вчитель і школяр:
Книга з книг – це наш „Буквар”
Я, Барвінок, друг завзятих,
Для кого знання – це свято.
Тож отримуйте, малі,
Від Барвінка „Букварі”
(Дає першокласникам „Букварі”)
Ромашка: Цей дзвіночок – від Ромашки
Подарунок школярам.
Він під сонцем золотавим
Ціле літечко зростав.
Теплий дощик сіяв рясно
Краплі нотки на дзвіно
А тепер нехай він вчасно
В рік навчальний зробить крок.
( Передає першачкам дзвінок)

Ведуча 1: Вересень, немов учитель,
Двері школи відчинив.
Школярів дзвінком врочистим
До навчання запросив.
Ведуча 2: Допоки серця пломінь не стиха
І школа радо двері відчиняє,
Веселий голос Першого дзвінка
Моїй землі надію провіщає.
Ведуча 1: Право дати перший дзвоник надається учню 11класу…та учениці 1 класу…
Одинадцятикласник:

15 років цей дзвінок

У новій школі кличе на урок,
Передаєм у ваші руки
І вас хай кличе до науки.
Першокласниця:

Вітаєм дорогу до школи,

Вітаєм наш перший клас,
Дзвіночку, співай, як ніколи,
Лунай веселіше для нас!
(Проходять коло пошани, даючи перший дзвінок)
Ведучий 2: Віддав нам серпень свій уклін
І зник за обрієм широким.
У класи учнів до книжок
Покликав радісно дзвінок:
Разом: З новим навчальним роком!
Ведучий 1: На цьому наша урочиста лінійка завершена.
Ведучий 2: Право першими зайти до школи на перший урок надається учням першого та
одинадцятого класів.
Учні, вчителі, батьки, гості заходять у школу.
За матеріалами: http://zastupnik.at.ua/

