Перший день осені, ти – незабутній
Учень 1. Перший день осені – він незабутній:
Наче як завжди, та якось не так.
Вітер натхнення в усьому присутній,
Сонечко світить, як світить маяк!
Учень 2. Все починається в легкі хвилини –
Порух очима та подиву змах.
І розумієш, що вже не дитина,
А безпорадний, загублений птах.
Учень 3. Кожен свою обирає дорогу,
Кожен запалює власні зірки.
Тільки від часу залежить німого,
Ким проживеш і залишишся ти.
Учень 4. Поки хитаються гілки у клена,
Поки їх подих у серці присутній,
Доти шепоче щаслива дитина:
«Перший день осені, ти – незабутній!»
Ведучий. Шановні батьки, вчителі, учні і гості нашого свята! Дозвольте привітати вас із
першим днем осені, з 1 вересням, з Днем знань!
Ведуча. Нехай завжди у вашому житті світить таке привітне і тепле сонечко, як сьогодні!
Ведучий. Ось і скінчилося літо. Всі добре відпочили та з новими силами знову готові
«гризти граніт науки».
Ведуча.

(до ведучого). Диви-но, скільки цікавості у дитячих очах! Тож необхідно

розпочинати наше свято Першого дзвоника.
Ведучий. Не будемо довго чекати і запросимо на святкову лінійку найменшеньких, які
вперше прийшли до школи. Вітаємо шаленими оплесками наших першокласників та їх
перших вчителів (Списки).
Ведуча. У краю дитинства за морями мрій. Знань країна дивна споконвіку є. і дійти до неї
той лише зуміє, хто багато праці школі віддає.
Ведучий. З кожним новим роком школа молодіє, бо приходять діти знову в перший клас. І
радіє сонце, і живе надія. І щасливі зорі дивляться на нас.
Ведуча. Вам небо всі скарби безцінні сьогодні у руки дає. Всміхнися моя Україно, ти бачиш
майбутнє своє!

Ведучий.

Свято першого дзвоника оголошується відкритим! Підняти прапор надається

найкращим учням школи ….
Ведуча. За традицією покласти квіти до обеліску афганцю Ловягіну Сергію надається….
Учень 1. Ці 90 - літніх днів… Їх надто мало нам, щоб відпочити, їх мало, щоб устигнути,
поспіти, щоб розпочати, щось ще доробити.
Учень 2. Та їх багато, щоб усе забути: Задачі, вправи – скільки в них мороки! І за канікули
всі ледве що згадають, що є таке поняття, як «уроки».
Учень 3. Тож першим нам про школу нагадає. Дасть пильні і суворі настанови.
Учень 4. Урок нам перший дасть і привітає – Директор школи.
Ведучий. Слово надається директору школи ...
Першокласник 1. Україна – солов’їна пісня,
Що несеться лісом через гай!
Це домівка рідна, Батьківщина.
Та пахучий рідний коровай!
Першокласник 2. Україна – це пшеничне поле,
Серед вод Дніпрових золотих.
І птахи літають на просторі.
Та пірнають весело у них!
Першокласник 3. Україна – це пахуча липа.
Та шовкові трави у гаю.
Україна – то моя стежина, і, як маму, я її люблю!
Ведуча. Україно, про тебе співали.
Ніжну пісню малій дітворі.
Дошкільнятами мами їх звали,
А сьогодні вони – школярі!
Ти побач їхні радісні очі,
Ти почуй їх дзвінкі голоси.
Вони сонцю радіють охоче.
Ти їм радість у серце неси!
Першокласник 4. Я маленький першокласник,
Вчитись в школу я прийшов.
Обіцяю знать науки,
все повторювати знов!
Першокласник 5. На «12» вчитись буду!
Все на світі вивчу я!

І встигати стану всюди,
Щоб отримати знання
Першокласник 6. Гей, маленький, а ти теж.
З нами в перший клас ідеш?
Першокласник 7. За малого – я прощу, поза вуха пропущу.
Я дівчат не зобижаю, бо велику силу маю!
В школі спортом позаймаюсь, всіх на лопатки повкладаю!
Як Кличко, великим стану, й ти до мене не дістанеш!
Першокласник 8. Ми до школи всі збирались,
Щоб попасти в перший клас.
Наші мами хвилювались.
І вели за руку нас!
Першокласник 9. Отож , прийміть до себе нас,
В свою сім’ю, у перший клас.
Діти ми – усі слухняні.
В колектив престижний, знаний.
Із задоволенням ідем.
Знайте ми не підведем!!!
Другокласниця 1. Рік тому і ми були.
Теж маленькі першачки,
А сьогодні ми у школі –
Вже дівчата й парубки!
Другокласниця 2. Тож не бійтесь, малюки,
А просіть в біді руки.
Її ми завжди подамо,
Бо всі ми дружно живемо.
Разом. І вже певен кожен з нас, що в нас зміна – просто клас!
Ведучий. Цей день водночас і радісний, і сумний. Радісний він для першачків, перед якими
відкривається новий дивний світ, а сумний – для наших випускників, яким цей дзвінок
відлунюватиме в серці думкою про прощання зі школою і дитинством.
Випускники:…
Ведуча. Настав час почути наш улюблений дзвоник, за яким всі так сумували влітку.
Ведучий. Право сповістити про початок нового навчального року надається учениці 1-го
класу… та учню 11-го класу….

Ведуча.Тож нехай лине в школі срібний дзвін, про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім. Він наче птах, у небеса злітає!
Ведучий. Свято Першого дзвоника оголошується закритим.
Ведуча. За традицією випускники дарують першокласника маленькі подарунки і заводять їх
до школи. А проводжаємо їх.
Разом. Хай вам щастить.
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