Перше вересня настало, йде до школи дітвора
Звучать шкільні мелодії
Ведучий. Швидко літо пролетіло,
Осені прийшла пора.
Перше вересня настало.
Йде до школи дітвора.
Ведуча. Тільки й чуть веселий гомін,
Знову зустріч. Рідний клас.
Із новим навчальним роком
Школа привітає вас.
Ведучий. Книга знань відкриє знову
Учням свій чарівний світ.
Хтось почне її з початку.
Перший крок і перший зліт.
Ведуча. Перший клас і перший вчитель,
Свято справжнє крізь літа.
Буде в серці вічно жити ця сторінка золота.
Ведучий. А у когось радість й смутокРік останній, визначальний.
Випускник. Хай день цей буде
Повним прагнень та надій.
Ведуча. Перше вересня-день особливий
Для усіх, хто іде до школи,
І батьки, і учні, і вчитель
Не забудуть його ніколи.
Ведучий. Ми на порозі в захоплюючу Країну Знань! Нині відкривається нова сторінка
шкільного життя для її мешканців! Найурочистіший сьогодні день для наших іменинників –
для першокласників! Запрошуємо їх на свято!
Право завести першокласників на свято надається учням 9-го класу.
Першокласники разом з дев’ятикласниками виходять на лінійку під мелодію «Шкільний
вальс», учні стають на свої місця.
Педагог-організатор. Школо!Увага! До звучання Держаного гімну України стояти струнко!
Ведуча. Вітаємо юних школярів 1-го класу! Двері в Країну Знань вам відкриває ваша перша
вчителька. Талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг!

Вона навчить вас бачити світ у чудових, творчих. Незвичайних кольорах людських почуттів!
Лагідна, щира, працьовита,невтомна, чиє материнське серце зігріватиме вас під час перших
труднощів у шкільному житті!
Ведучий. За давнім українським звичаєм гостей у своїй оселі зустрічав щирим словом
добрий господар. Тож надаємо слово господарю нашої оселі-директору школи.
Ведуча. На нашому святі присутні почесні гості (називає гостей).
Ведучий. Запросили ми гостинно
В нашу школу гостю дивну.
У нас на святі є панянка Це красуня Вереснянка.
(Звучить лірична музика. Поважно виходять Вереснянка, Буквар і літери, які тримають
шкільні атрибути (лінійку, глобус, олівець).)
Вереснянка. Доброго ранку, любі друзі!
Щиро вдячна вам за зустріч.
Безліч шкіл обійшла,
Та лише у вас знайшла
Таку шану та повагу.
І веселощі. Й розваги.
Свято знань – найкраще свято.
З ним прийшли вас привітати.
Я – Вереснянка –люблю дуже,
Коли в школі діти дружать,
Коли вчаться всі старанно
І не гають марно час.
Коли всі здорові й гарні
Переходять з класу в клас.
Я люблю рум’яну осінь.
Над садами чисту просинь,
Золото пшениці в полі,
Перший дзвоник в нашій школі,
Що вас кличе мов зоря,
До книжок, до букваря.
Сьогодні на ваше свято я прийшла не одна, а з вірним другом – Букварем. Нумо, друже,
привітайся з дітворою.

Буквар. Я- Буквар. Я перша книжка,
Хочу з вами в мирі жити,
Хочу з вами подружити.
В гості я прийшов до вас
Проводжати в перший клас.
Я мандрую по країнах, я з абеткою дружу.
А малечу як зустріну Грамоті одразу вчу.
Ще у давнину друкар
Першу з книг назвав «Буквар».
Треба добре букви знати.
Щоб навчитися читати.
Зі мною на свято прийшли мої друзі. Впізнаєте їх? Так. Це літери абетки. Вони будуть
супроводжувати вас у навчанні і в усьому допомагати.
Літери роблять крок уперед і піднімають шкільні атрибути.
Вереснянка. Я бачу. Що серед вас є діти, які вперше прийшли до школи. Тож будьмо
знайомі!
Покажіть і розкажіть, як ви підготувалися до школи. Слово для привітання надається нашим
першокласникам!
Звучить музика. Дітей за руку виводить учителька.
Першокласник 1. Яскраве сонечко на дворі
Кидає промінці до нас.
Такої радості ніколи
В житті ще не було у нас.
Першокласник 2. Я хвилююсь, як ніколи,
Я хвилююся весь час,
Адже я прийшла до школи
Перший раз у перший клас!
Першокласник 3. На дванадцять вчитись хочу,
Буде зошит з букварем.
Був я вчора просто хлопчик,
Став сьогодні школярем.
Першокласник 4. Будемо добре ми навчатись,
Хоч ця справа не легка!
Тільки шкода нам прощатись
З іграшками, дитсадка…

Першокласник 5. Але ми йдемо сміливо,
Рідна школо! Нас приймай!
Хтось із нас колись, можливо,
Ще прославить рідний край!
Першокласник 6. Треба бути школяру
Мудрим неодмінно.
І навчатись треба нам
Тільки на «відмінно»!
Вереснянка. Бачу, всі ви молодці.
Всі готові йти до школи.
Я із радістю в цей час
Вас приймаю в перший клас!
Настав час посвятити наших маленьких друзів у першокласники! І сьогодні для вас я
підготувала побажання, які і передаю вам разом із символічним ключем, що відкриває двері
в Країну Знань.
Вереснянка зачитує побажання і передає ключ першокласнику.
Вереснянка. Всім, хто з двору в ранню пору поспішає в перший клас.
Я бажаю щастя гору, ще й здоров’я про запас.
Щоб мерщій всім захотілось
Першу книжку прочитать.
Щоб дружили, не сварились,
Вміли старшим помагать.
Поважали маму й тата.
Добрі й ввічливі були.
І щодня. Немов на свято.
В школу рідну вранці йшли.
Щоб до всіх завжди вітались
У зимовий й літній час.
Вив же, мабуть,здогадались,
Що приймаємо ми вас
У сім’ю школярську нашу і надіємось на вас.
Неслухняність й впертість вашу
Не беріть з собою в клас.
Не смітіть у класі, в школі,
Будьте тут як вдома. Діти,
Ви прийшли сюди по волі,
Щоб учитись, щоб радіти.
Бажаю, якщо «12-ток», то добірних,
Якщо здоров’я, то міцного,
Якщо щастя, то рясного,
Усмішок без ліку і квітучого віку.
Вереснянка передає ключ учню 1-го класу.

Педагог-організатор.Що ж, усі ми раді прийняти наших маленьких друзів до своєї
школярської сім’ї. За традицією прошу випускників привітати першокласників.
Звучить музика. Дев’ятикласники вручають подарунки першокласникам.
Заступник директора. Вітаю вас, тепер ви першокласники дружньої сім’ї учнів школи. За
давньою доброю традицією дозвольте хлібом з сіллю привітати найменших наших друзів.
Хай щастить вам. Наші маленькі учні! Ласкаво просимо!
Звучить пісня «Хай щастить» або «Ласкаво просимо». Дівчата в українських костюмах
вносять на рушнику хліб із сіллю.
Дівчинка 1. В нову хату, як годиться,
Вносять хліба паляницю,
Щоб була вона багата
На оцінки всім малятам.
Дівчина 2. Вам підносять традиційно коровай.
Та ще з сіллю.
Просим щиро нас вітати.
Нашу школу поважати.
Ласкаво просимо!
Дівчата віддають хліб учителю 1-го класу.
Ведуча. Але сьогодні свято не лише для першокласників. Останній раз зустрічають Свято
першого дзвоника учні 9-го класу.
Шановні випускники! Погляньте на радісні обличчя малюків! Ось так 9 років тому, щасливі і
радісні, ви переступили поріг цієї школи. Для вас вона стала другою домівкою!
Ведучий. Хай у вашій пам’яті постане світлий день, коли ви, тамуючи острах і
сором’язливість, полинули в безмежний світ знань. Хай останній рік. Проведений у стінах
рідної школи, буде роком роздумів, клопіткої праці. Духовного зростання.
Ведуча. Слово надається учням 9-го класу.
Учень 1. Сьогодні в вересневий день святковий
Нам радіcно і сумно водночас,
Останній рік навчатимемось в школі,
Нехай щасливим буде він для нас!
Учень 2. Шановні гості і батьки, і друзі!
Чутливі, мудрі наші вчителі!
Ми обіцяємо вам, що в цьому році
Ми будемо такими, як завжди!

Учень 3. Ми привели собі на зміну
Маленьких учнів в перший клас.
Учіться, любі, на «відмінно»,
Ростіть, мужнійте, в добрий час!
Учень 4. А ми останній рік ідемо,
До школи топчемо стежки,
І теж мужніємо, ростемо,
Сюди ідемо залюбки.
Учень 5. Бо тут навчилися дружити.
Пізнали, де добро і зло.
У школі ми вчимося жити,
Усім нам дуже повезло…
Учень 6. Що в нас такі хороші люди.
Найкращі в світі вчителі!
І вам тут. Діти. Добре буде,
Це краще місце на Землі!
Ведуча. Сьогодні в нас свято,
У кожного квіти,
Бо ж на свято всі з квітами завжди ідуть.
Вчителям нашим рідним
Даруймо їм , квіти,
Бо вони своє серце для нас віддають!
Звучить музика «Вчителько моя», учні дарують квіти вчителям.
Ведучий. Уся родина зійшлась до школи:
Старшокласники, першачки.
Усміхаються мама й тато:
«Стали старшими діточки!»
Ведуча. Як ми раді у світлу днину
Друзів знову всіх зустрічать.
Ведучий. Рідна школа…
Ведуча. Шкільна родина…
Ведучі разом. Українського роду віть!
Вереснянка. Хай лунає перший дзвоник,
На урок хай кличе вас.
Відкриває двері школа-

Вас чекає рідний клас!
Заходьте дружно і сміливо,
Маленькі учні, в світлий клас.
Життя цікаве та щасливе
Розпочиняється для вас!
Педагог-організатор. Право дати перший дзвоник надається першокласниці (…) та
дев’ятикласнику (…)
Лунає дзвінок. За дзвоником ідуть Вереснянка і перший клас, звучить музика.
Директор. Свято першого дзвоника оголошується закритим.
Педагог-організатор. Школо! Рівняйсь! До звучання Державного гімну України стояти
струнко!
Директор запрошує учнів на перший урок. Звучать шкільні мелодії.

