Перше вересня із казковими героями
Звучать фанфари.
Ведучий 1.Літо осені у вічі
Синім вересом глядить,
В сад рожеву айстру кличе
І метеликом летить.
Ведучий 2.У ворота літа дзвонить
Юний вересень-школяр.
Золоте калини ґроно
Осінь хилить на Буквар.
Ведучий 3.Літо, літо, тепле літо,
Де ти літечко поділось?
Пролетіло дуже швидко,
Може, ти мені наснилось?
Виконується пісня «Літо».
Ведучий 4. Увага! Увага! Дорогі гімназисти! Любі педагоги! Шановні батьки та гості нашого
свята! Ми раді вітати вас у гімназії. Сьогодні 1 вересня — перший день осені. Всі квіти
вклоняються у цей день школам, що відкривають свої двері учням.
1 вересня — це ніжна, лагідна, турботлива пісня батьківських сердець. Діти, та й ми, дорослі,
переступаємо поріг дитинства, зазираємо у юність, торкаємося зрілості.
Учень 1.Хай буде всім нам день оцей, як свято,
Хай буде щастя в серці у батьків,
Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,
Хай буде радість, вищою від слів.
Ведучий 1. Сьогодні дійсно свято — свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та
однокласниками. Але є учні, для яких день не просто свято, а свято величне. Звичайно, ми
маємо на увазі тих, хто переступив поріг нашої школи вперше. Приготуйтеся зустріти учнів,
що у цей вересневий день йдуть до першого класу.
Запрошуємо на лінійку найменших учасників нашого свята ~ першокласників разом зі своїми
педагогами.
Звучить музика. До залу входять першокласники.
Ведучий 1. Ми вітаємо школярів 1-А класу та їхню першу вчительку .... На святковій лінійці
учні 1-Б класу разом з класним керівником ....

Ведучий 1. Дорогі школярі! Любі педагоги! Шановні батьки і гості нашого свята! Урочисту
лінійку, присвячену святу Першого дзвоника, початку нового навчального року, оголошуємо
відкритою!
Звучить Гімн України.
Учень 2.Ці 90 літніх днів...
Їх надто мало нам, щоб відпочити,
їх мало, щоб устигнути, поспіти,
Щось розпочати, щось ще доробити,
Та їх багато, щоб усе забути.
Задачі, вправи — скільки в них мороки!
І за канікули всі ледве чи згадають,
Що є таке поняття, як уроки.
Тож першим нам про школу нагадає,
Дасть пильні й справедливі установи,
Урок наш перший дасть і привітає... (директор школи).
Ведучий 1. Сьогодні на нашому святі багато гостей, які від щирого серця бажають привітати
вас. Слово надається ...
Виступ гостя.
Ведучий 2. Зі словами привітання звертається до нас
Учень 3.Який цей день! Весь зітканий з проміння,
Увесь золотозмінний, голубий,
Вітає вас, шановні педагоги,
Хто засіва насіння добра, знань, щедрості й надій.
Низький уклін вам, вчителі мої,
Зростання душ міцна основа.
Хай думка ваша квітне барвінкове,
Хай творчості не мовкнуть ручаї!
Звучить музика. Діти вручають квіти вчителям. Звучить пісня про вчителів.
Ведучий 3. Зараз я надаю слово тим, хто сяде за парти сьогодні, в __ році, а закінчить школу
через 11 років — в__ році. Слово — майбутнім випускникам XXI століття.
Виступ першокласників.
Ведучий 4. У святкові дні завжди приходять вітальні телеграми. Ось і до нас у гімназію по
відеозв'язку надійшли поздоровлення від казкових героїв, адресовані першокласникам і всім
гімназистам.
Звучить музика. Виходять казкові герої.

Попелюшка.Всім! Всім! Всім!
"Щоб радість школи не кидала вас,
Шануйте, малята, наш добрий час.
Буває, усі сподівання загинуть,
Якщо запізнитись хоч на хвилину.
Держіть на годиннику очі та вушка!
Зі святом вітає вас всіх Попелюшка!
Буратіно.Щоб ви не дивились похмуро і косо,
Ніколи не вчіться писати носом.
Вінні-Пух.Щоб не гнітили вас горе та біди,
Вчасно з'їдайте сніданок й обіди.
Смачненьким підтримуйте в школі ваш дух
І будьте такими, як я, Вінні-Пух!
Ромашка.Зате, коли буде в навчанні важко,
«12» в журналі цвістимуть ромашками!
Ведучий 3.Ви лиш почнете путь до знань, в науку.
Ці перші кроки — ой, які важкі!
Болить спина, і ручка тисне руку
У ці нелегкі перші місяці.
Та з вами вихователь, вчитель,
Від перших днів ведуть за руку вас,
Помилки виправляють, научають
Терпіння в нелегкий цей час.
Слово для привітання надається вчительці 1-го класу.
Виступ…
Ведучий 1. На урочистій лінійці 1 вересня, в День Знань, старші учні приймають до своєї
гімназичної родини школярів 5-х класів.
Життя гімназистів мінливе,
Вирує у світлій оселі.
Воно, і тривожне, й щасливе,
У світ розчиняє нам двері.
Ведучий 2.

Цієї урочистої миті дозвольте оголосити наказ-заповідь випускників

першокласникам із врученням його тексту до неухильного виконання впродовж усього
періоду навчання в гімназії.
Слово для оголошення наказу-заповіді я надаю ….

Наказ-заповідь учням 1-х класів
Юний друже! Ти повинен:
Любити Батьківщину, рідну мову, шанувати звичаї свого народу.
Пам'ятай: трава не росте без коріння.
Гартувати своє здоров'я, свій характер і волю.
Пам'ятай: у здоровому тілі — здоровий дух.
1. Бути добрим і милосердним, терплячим, мати самовладання.
Пам'ятай: жити треба так, щоб тобі було добре, а іншим краще.
1 Любити свою рідну гімназію.
Пам'ятай: гімназія — дім вільний, але не свавільний.
Дотримуватися правил шкільного співжиття, над усе цінувати честь гімназії.
Пам'ятай: де мир і совіт, там життя наче світ.
6 Опановувати основи наук, здобувати знання.
Пам'ятай: пташка красна своїм пір'ям, а людина своїм знанням.
7. Шанувати вчителя, як батьків.
Пам'ятай: добре того навчати, хто хоче багато знати.
Поважати всі народи, їхню культуру, мову, віру і звичаї.
Пам'ятай: чужого навчайся і свого не цурайся.
Звучить урочиста музика.
Одинадцятикласник. А нашим юним друзям, першокласникам, майбутнім гімназистам, ми
даруємо символ дитинства — іграшку.
Звучить весела музика. Одинадцяти класники вручають іграшки першокласникам.
Ведучий 3. Ніжні й добрі слова і свої подарунки приготували для вас, діти, і ваші батьки,
серця яких б'ються сьогодні схвильовано: вони теж починають все з 1-го класу.
Без сонця не квітнуть квіти, без любові немає щастя, без батьків немає ні поета, ні героя!
Я запрошую до мікрофона ….
Мати. Любі діти. Тривожно, радісно і гарно на душі. Ви сьогодні стаєте на життєву
сходинку, яка веде у широкий світ знань.
Щасти вам! І прийміть від нас святкові подарунки.
Звучить музика. Діти одержують від батьків кошики з ласощами.
Батько. За добрим народним звичаєм благословляємо вас, діти, хлібом і сіллю та цим
барвистим рушником. Нехай буде він для вас оберегом на всі роки шкільного життя. А ще,
дорогі наші донечки й синочки, ми доручаємо вас вчителям, щоб засівали ваші голівки,
немов нивку, житом, пшеницею, щоб зростали ви в школі не пустоцвітом, а сповнені
зернами знань.

Батьки вручають вчителям хліб-сіль та рушники.
Ведучий 4.Вересень. Сонця повінь.
Золотиться осінній лист.
Дім наш знову усмішок повен,
Ми — його невмирущий зміст.
Факел знань … навчального року внести! Випускники … сповіщають нам про початок
нового навчального року.
Звучать фанфари. Учні виносять факел знань.
Ведучий 1.Святково, буденно, незвично
Лунає прискорений крок.
І срібно, і дзвінко, й заклично
Лунатиме перший дзвінок.
Лунає перший дзвоник. Музика.
Ведучий 2.Нехай новий навчальний рік буде гарним для кожного з нас.
Ведучий 3.Дітям, квітам і деревам
Сонце стелить світлу путь.
Теплим ранком вересневим
В школу діти рано йдуть.
Ведучий 4. Йдуть замріяні і чинні.
Радість ллється через край.
Зустрічай їх, Україно!
Рідна школо, зустрічай!
За матеріалами: http://ukped.com

