Перший дзвоник – 1 вересня
Звучить святкова музика. Всі класи збираються і шикуються перед школою. Музика
затихає, виходять ведучі.
Ведучий 1. Україно! Мій коханий краю,
Мати наша рідна і свята!
Небо чисте над тобою маю,
Медом диха нива золота.
Ведучий 2. Ми з тобою завжди, Україно,
Ми з тобою завжди повсякчас,
Поки б’ється в грудях серце вірне
І допоки в душах жар не згас.
Ведучий 1. Вже минуло літо променисте,
І дзвоник знов до школи кличе нас.
Тут все святково, гарно і врочисто
В щасливу путь і в добрий час!
Ведучий 2. 1 вересня – ніжна, лагідна, турботлива пісня батьківських сердець. Діти
переступають поріг дитинства, зазирають у юність, торкаються зрілості. 1 вересня…
Ведучий 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 2. Сьогодні дійсно свято – свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та
однокласниками. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звичайно,
ми маємо на увазі тих, хто переступає поріг нашої школи вперше. Приготуймося зустріти
тих, хто вперше в цей вересневий день іде до свого найпершого класу.
Ведучий 1. Запрошуємо на лінійку найменших учасників нашого свята – першокласників
разом зі своєю вчителькою.
Звучить музика, на лінійку заходять першокласники.
Ведучий 2. Дорогі школярі! Любі педагоги! Шановні батьки і гості нашого свята! Урочиста
лінійка, присвячена святу Першого дзвоника, святу Знань, оголошується відкритою!
Звучить Гімн України.
Ведучий 1. На нашому святі присутні гості…
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. Тож хай віками квітне
І не згаса ніколи.
Під небом цим блакитним
Звання «Директор школи»!
Ведучий 1. Дорогі друзі! Вас вітає директор школи.
Ведучий 2. Сьогодні на нашому святі багато гостей, які бажають від щирого серця привітати
нас:
Ведучий 1. Право передати символічний факел, який запалює бажання вчитися у серцях
наших учнів, надається
Старшокласник Дорогі наші першокласники!
Від імені старійшин вас вітаємо,
Факел чарівний цей вручаємо,
Щоб з ним пішли ви в перший клас
І кращими були за нас!
Цей факел від знань і науки,
Старанним від дається в руки.
Не лінуйтеся, навчайтесь
І розумними зростайте.
Старшокласник під музику вручає факел з вогнем Знань.
Ведучий 2. Настав час надати слово нашим першокласникам.
Першокласник 1.В перший раз
У перший клас
Ідуть усі малята.
Зустрічає школа нас
На знання багата.
Першокласник 2.Буду вчитись рахувати,
Гарно літери писати,
І до школи я іду,
Бо усе я хочу знати.

Першокласник 3.Не дивіться, що маленький,
Зараз я - уже школяр.
Знаю, що шкільне навчання
Відкриває всім Буквар.
Першокласник 4.Перша вчителька – найкраща.
Зустрічає радо нас.
Першокласників чекає
Гарний і просторий клас.
Першокласник 5.Скоро дзвоник продзвенить
І запросить нас до школи.
Гарне свято – свято Знань
Не забуду я ніколи.
Ведучий 1. Від імені батьків першокласників вас вітає…
Ведучий 2. Сьогодні свято не тільки у першокласників. Останній раз зустрічають свято
Першого дзвоника учні 11 класу.
Ведучий 1. Шановні випускники! Погляньте на радісні обличчя малюків. Ось так 10 років
тому, щасливі і хвилюючі, з татами і мамами за руку, ви переступили поріг цієї школи. Для
вас вона стала другою домівкою.
Ведучий 2. Нехай останній рік, проведений у стінах рідної школи, буде роком роздумів,
копіткої праці, духовного зростання.
Ведучий 1. Вам слово, наші випускники.
Випускник 1. Сьогодні в вересневий день святковий
Нам радісно і сумно водночас.
Останній рік навчаємось ми в школі,
Нехай щасливим буде він для нас.
Випускник 2. В цю школу ми ходили 10 років
І неабиякий в ній досвід здобули.
Його ми хочемо тепер вам передати,
Що ви розумніші, ніж ми, були.
Випускник 3. Наказуємо вам ми на майбутнє,
Старанними, дбайливими зростати,
Побільше прочитати і навчитись,
Щоб вміли краще світ цей пізнавати.

Випускник 4. Терпіння і наснаги вам бажаємо,
І впевненості в завтрашньому дні,
А наші вчителі вам допоможуть
Все розібрати в життєвій суєті.
Випускник 5. Любіть свій край, такий цікавий і красивий!
Цінуйте те, що вже живе віки,
І намагайтесь після себе залишити,
Лише приємні спогади й сліди!
Дорогі першокласники! Прийміть від нас подарунки, і нехай вони нагадують вам про свято
вашого Першого дзвоника.
Звучить музика, випускники вручають першокласникам подарунки.
Ведучий 2. Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.
І покличе нас усіх в незвідані світи,
Дзвоник люблять всі – дорослі і малі,
Пам’ятати його будемо завжди.
Ведучий 1. Ось і настала хвилююча мить. Зараз пролунає перший дзвоник нового
навчального року. Він продзвенить у руках маленького школяра …
та випускника …
Ведучий 2. Нехай цей рік буде щасливим для кожного з нас. Запрошуємо всіх на перший
урок, пам’ятайте, що знання- це скарб, а вміння вчитися – ключ до нього. Право першими
зайти до школи надається першокласникам і їх вчительці. Ласкаво просимо до країни Знань!
(Звучить музика. Першокласники заходять до школи. Ведучі говорять слова.)
Ведучий 1. Дітям, квітам і деревам
Сонце стелить світлу путь.
Теплим ранком вересневим
В перший клас малята йдуть.
Ведучий 2. Йдуть замріяні і чинні,
Радість ллється через край.
Зустрічай їх, Україно!
Рідна школо, зустрічай!
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