Перший дзвоник – 1 вересня – День знань
Ведуча. Знову вересень кличе до школи
До незвіданих даль і доріг
Поспішаю із ранішнім сонцем,
Щоб ступить на знайомий поріг.
Ведучий. Розквітають посмішки навколо,
Радісно луна веселий сміх.
Це моя найкраща школа
Зустрічає школярів своїх.
Ведуча. Знову свята радісні хвилини,
Безліч вересневих привітань.
Здрастуй, школо! Ненька-Україна
Нас вітає всіх із святом Знань!
Ведучий. Доброго ранку, дорогі гості, вчителі, шановні батьки!
Ведуча. Цього чудового ранку в кожному куточку нашої неозорої Батьківщини діти
поспішають до школи. Після веселого літечка так приємно прийти на шкільне подвір’я,
зустріти друзів.
Ведучий. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, гості! Розпочинаємо
урочисту лінійку Свята першого дзвоника. Тисячі вчителів і
учнів незалежної держави України виходять сьогодні на ниву
знань, щоб штурмувати нові вершини науки, яка так потрібна
кожному в житті.
Пісня «Україна – це я, це ти, це ми!»
Народились ми, в Україні,
На Поліссіна Буковині,
На Поділлі і на Волині,
Біля сивих Карпат і в Криму,
Краю рідний мій, любий краю
Якщо хтось мене запитає:
«Що таке, скажи, Україна?»
Я скажу відверто йому...
Приспів:
Україна-це я!
Україна-це ти!

Україна-це ми,
Україна
Дивний спів солов’я,
В білих квітах сади,
Чорне море, Донбас, полонина,
Ми єдина сім’я,
Сестри ми і брати,
Ми з тобою і є ця країна,
Україна-це я!
Україна-це ти!
Україна-це ми
Україна...
Україна-це, наша мова,
Кобзаря палаюче слово,
Це Дніпро стрімкий і черемош,
Це смереки такі чарівні,
Але в першу чергу-це люди,
Це юнак, що замріяно любить,
Це дівчина, що вірно кохає,
Це народ, що співає пісні.
Приспів:
Україна-це я!
Україна-це ти!
Україна-це ми,
Україна
Дивний спів солов’я,
В білих квітах сади,
Чорне море, Донбас, полонина,
Ми єдина сім’я,
Сестри ми і брати,
Ми з тобою і є ця країна,
Україна-це я!
Україна-це ти!
Україна-це ми
Україна...

Ведуча. Скажи, тобі подобається 1 вересня?
Ведучий. Ні. Мені подобаються канікули. Робиш, що хочеш: гуляєш, купаєшся, засмагаєш,
спиш скільки завгодно. Свобода!
Ведуча. Але хіба не цікаво знову зустрітися з друзями, учителями, почути веселе
дзеленчання дзвоника. А хіба не буває цікаво на уроках?
Ведучий. Взагалі-то буває… та й скучно трохи за школою після таких довгих канікул. Якщо
чесно, після твоїх слів я навіть трохи розхвилювався.
Ведуча. А уявляєш, що відчувають ті, хто йде в перший клас?
Ведучий. Авжеж , я пам’ятаю, як це було: і страшно, і радісно, і цікаво.
Ведуча. Тоді хутко запросимо першокласників на наше свято.
Ведучий. Шановна ________________________________! Просимо вас вивести на свято
наймолодших.
Ведучий. Гордо зустріньмо це свято окрилене,
Цей розпромінений, радісний день!
Він обдарує нас щастя приливами
Сили додасть для звитяг і пісень.
Ведуча.

Нехай на нас чекають добрі зміни!

У наших свят традиція одна:
Винести прапор України! Хай Гімн Держави зараз пролуна!
Ведучий. Урочиста лінійка з нагоди Свята Першого дзвоника оголошується відкритою.
Ведуча. Вересень, стежка до школи, дзвонить веселий дзвінок,
І через луг, через поле осінь спішить на урок.
Пахне прив’яленим цвітом із гаю, з городу, з двора.
Ми попрощалися з літом, ось і до школи пора.
Ведучий. 1 вересня – це несподіванки, дарунки.
Глянь, у мене новий рюкзачок, і лінійка, наче сонечка промінчик.
А батько мій придбав новий ремінчик.
Від дідуся я отримав книгу пізнавальну.
Мов на свято, бігтиму до школи я щоранку.
А мама вже купила валідол і валер’янку.
Як чудово поспішати на урок.
Я вже бачив чисто вибілений куток.
Ведуча. Розумію твої натяки, ти не хочеш сидіти знову за шкільною партою…
Та не переймайся дуже, через якихось два місяці розпочнуться осінні канікули.
Ведучий. Це, звичайно, ми пожартували, відповідно в вас святковий настрій сформували.

Пісня «Перший дзвоник»
Вчора літо закінчилось, а сьогодні на календарі
День, який уже давно чекають з нетерпінням школярі.
В цей святковий вересневий день
Перший Дзвоник в кожну школу йде
Й знову за собою малюків на уроки він веде.
ПРИСПІВ
Нарешті в школі знову свято
Яке так люблять всі малята,
На щирі посмішки багате,
Прекрасне свято Першого Дзвінка.
До школи діти поспішають,
Книжки на них уже чекають.
І всі навколо добре знають
Чому малеча радісна така.
ІІ
У руках у кожного букет осінніх квітів чарівних,
Щоб з любов’ю привітати найрідніших вчителів своїх.
Знов блищать портфелі на плечах,
Школа всіх привітно зустріча.
І неначе сонця промінці сяють посмішки в очах.
ПРИСПІВ
Ведуча. Друзі, до вас звертається директор школи – Славич Олег Васильович.
Ведучий. Шановні друзі на нашому святі присутні гості:
Ведучий. Слово надається _____________________________
Ведуча Запрошуємо до слова _____________________
Ведучий. Слово надається ________________________
Ведуча. Ти помітив, що в шкільній сім’ї сталися зміни?
Ведучий. Так, прийшло аж шестеро першачків.
Ведуча. А ще, як усі підросли! Навіть ми з тобою.
Ведучий. Та я вже зовсім дорослий.
Ведуча. А як думаєш, що треба зробити, щоб першокласникам було не так страшно?
Ведучий. Треба їх підтримати.
Ведуча. Саме найстарший клас, без будь-якої плати, сьогодні хоче підтримати наймолодших.
Ведучий. Які шляхетні. Що ж, просимо найстарших учнів до мікрофона.

Учениця 1. Ми привели собі на зміну
Маленьких учнів – перший клас.
Учіться, любі, на “відмінно”,
Ростіть, мужнійте, в добрий час,
А ми останній рік ідемо
До школи топчемо стежки.
І теж мужніємо, ростемо,
Сюди ідемо залюбки.
Бо тут навчилися дружити,
Пізнали, де добро і зло.
У школі ми вчимося жити,
Усім нам дуже повезло,
Що в нас такі хороші люди,
Найкращі в світі вчителі!
І вам тут, діти, добре буде,
Це краще місце на Землі!
Учениця 2. Із усмішкою згадую той час
І не забуду у житті ніколи,
Як мене маленьку в перший клас
Мама й тато привели до школи.
Учениця 3. Маленькі друзі, ви, як ми колись,
Сьогодні перший раз прийшли до школи.
Запам’ятайте слово це: учись,
Не забувайте про нього ніколи.
Учениця 4. Віднині ви вже учні, школярі.
Для нас ви зміна і достойна, й гідна…
Даруєм вам ці славні «Букварі»
Бажаємо учитись на «відмінно».
(вручаються букварі)
Учениця 5. Сьогодні в вересневий день святковий
Нам радісно і сумно водночас –
Останній рік навчаємось у школі.
Нехай щасливим буде він для нас.
Учениця 6. Шановні, дорогі наставники і друзі,
Чудові, мудрі наші вчителі!
Ми обіцяєм вам, що в цьому році.
Ми будемо такими як завжди.

Учениця 7. Спасибі вам за те, що поруч з нами
Ви ділите всі радощі й жалі,
Повірте, ми пишаємося вами
Низький уклін усім вам до землі.
Пісня «Вчителі»
День за днем летять роки,
І дорослішають діти,
Але ви, учителі,
Ви незмінно молоді.
Приспів:
Ви для нас, вчителі,
Теплим спомином у серці
Залишаєте слід,
Слід тепла і доброти.
У юнацьких у серцях
Вчителю подяка й шана.
В клонимось низенько вам
Вчителі ви гордість, слава.
Приспів.
Ведуча Діти! Учитель ваш найращий друг
Вам відкриває всі дороги,
Які до щастя вас ведуть,
Ведуть до перемоги.
Шановні вчителі! Вам сьогодні наша шана, подяка і квіти.
Ведуча. Взагалі-то нашим першачкам не так уже й страшно.
Ведучий. І справді. Адже кожного привів за руку тато чи мама.
Ведуча. Запрошуємо до мікрофона батьків першокласників.
(благословення і напутні слова батьків)
Ведучий Дорогі першокласники! Вас вітає перша вчителька ____________________________
Ведуча. Як думаєш, що зараз буде?
Ведучий. Прийде спонсор і вручить подарунки. А що, ні?
Ведуча. Ні. Зараз виступлять першокласники.
Ведучий. Запрошуємо вас, дорогі першачки.
Ведуча. Неначе до завершення йде свято, та все таки чогось не вистачає,
Свято не скінчилося, бо не було веселого дзвінка.

Ведучий. Право надати перший дзвоник для нового навчального року надається випускнику
______________ та першокласниці ________________
Ведуча. Дзвенить дзвінок вже котрий рік підряд, його почувши, всі приємно усміхаються:
він школярам дає про себе знать – облиш байдикувати, уроки починаються.
Ведуча Школо! Рівняйся! Струнко! Прапор України винести!
Ведучий. Свято Першого дзвоника оголошується закритим.
Ведуча. Ось і настав час вирушати в дорогу до Країни знань. Нехай цей навчальний рік буде
щасливим для кожного з нас. Запрошуємо всіх на перший урок, і пам’ятайте, що знання – це
скарб, а вміння вчитися – ключ до нього.
Пісня «Школа, школа, школа!»
Школа, школа, школа, ти чекала нас
І мовчав дзвіночок ціле літо.
Школа, школа, школа, ми йдемо у клас,
Щоби друзів там своїх зустріти!
Приспів:
Мов одна родина, наші вчителі,
Добрими очима нас стрічають.
І пливуть тихенько наші дні шкільні Непомітно всі ми виростаємо!
Виростаємо! Виростаємо!
Школа, школа, школа - золоті вогні
І кохання першого тривога,
Школа, школа, школа з літа й до весни
Кличуть знову нас до знань дороги!
Ведучий. У народі кажуть, що гарна прикмета для тих, хто вирушає в дорогу, – пройти під
райдугою. Райдуга – це і надія, і дороговказ, це арка, яка веде до щастя. Той, хто пройде під
райдужною аркою, прямує назустріч щастю.
Ведуча. Сьогодні у нас є дивовижна можливість – увійти до рідної школи через райдужні
ворота щастя!
Ведучий. Тож запрошуємо вас, дорогі першокласники, першими зайти до своїх класів на
перший шкільний урок. А супроводжуватимуть вас наші дев’ятокласники.
Ведучий. Бажаємо всім – і учням, і вчителям творчої наснаги, наполегливості та великого
терпіння.
Разом. Щасливого вам старту у новому навчальному році!
За матеріалами: http://maryanivkaschool.klasna.com/uk/article/den-znan---stsenarii.html

