Перший раз у перший клас
На подвір'ї школи звучать дитячі пісні та пісні про школу. Учні 2-11 класів стають на
визначені місця. Звучать закличні звуки фанфар.
Ведучий 1.Розквітають посмішки навколо,
Радісно луна веселий сміх.
Це моя найкраща школа
Зустрічає школярів своїх.
Ведучий 2. Знову свята радісні хвилини,
Безліч вересневих привітань.
Здрастуй, школо! Ненька-Україно
Нас вітає всіх із святом Знань!
Виконується пісня «Здраствуй, школо».
Ведучий 1. Дорогі діти, батьки, шановні гості, вчителі! Сьогодні у нас традиційне

Свято

Знань, свято зустрічі нового навчального року. Свято вічно юне, світле, радісне і щире!
Свято, яке розділяють разом з нами батьки, вчителі, почесні гості. Ми раді вітати сьогодні.
Ведучий 1.Перший раз у перший клас
Прийшли сьогодні першачки.
Ласкаво просимо до нас,
Вам аплодуємо залюбки.
Ведучий 2. Вітаємо юних школярів 1-А класу. Двері в Країну знань вам відкриє ваша перша
вчителька …, талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг.
Вона навчить вас бачити світ у чудових, незвичайних кольорах людських почуттів!
Ведучий 1.Вітаємо юних школярів 1 -Б класу! Протягом 4 років поруч з вами буде ваша
перша вчителька …, яка навчить вас бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість.
Разом з нею ви помандруєте незвичайними стежками в Країну знань!
Ведучий 2. Вітаємо юних школярів 1 -В класу! Поруч з вами, діти, завжди буде ваша перша
вчителька …. Лагідна, щира, працьовита, невтомна, чиє материнське серце зігріватиме вас
під час перших труднощів шкільному житті.
Першокласники роблять почесне коло
Ведучий 1. Право внести Державний прапор України та герб навчально- виховного закладу
надається учням
Ведучий 2. До внесення Державного прапора України та герба … стояти струнко!
Державний прапор та герб … внести! (Звучить марш)
Ведучий 1. Урочиста лінійка ,приурочена Дню знань, оголошується відкритою!

(Звучить гімн)
Ведучий 2. Слово для привітання надається директору .
Ведучий 1. Навчальний рік... Він розпочався знову...
Тож учням вирушати треба в путь!
Ведучий 2. Я чую голоси... Чиюсь розмову...
До нас казкові гості зараз йдуть!
Ведучий 1. Незнайка з другом. Я їх добре знаю!
Входять Незнайка і Знайка.
Незнайка.

Ні, Знайко, я до школи не піду!

Знайка. Не вчитимешся - попадеш в біду!
Незнайка. Я вчити букви зовсім не бажаю!
Знайка. А прізвище своє писать?
Незнайка. Не знаю...
Знайка. Ти до портфеля зошити поклав?
Незнайка. Ні, інші речі для цікавих справ!
Ну ось рогатка... Як її не взяти?
Бо на уроці добре так стріляти!
Ось цвях... Його забити можна в парту...
Знайка. Чи ти жартуєш?
Незнайка. Ні, які там жарти! Я вранці готувався, як ніколи!
Знайка. Тебе, Незнайко, виженуть зі школи!
Ти будеш неписьменним! Ледар-учень!
Незнайка. А що потрібно?
Знайка. Звісно що - підручник! Щоденник, зошит, ручку
треба мати! Ще - олівець і фарби...
Незнайка. Як багато!
Знайка. Уважним треба бути і слухняним!
А так... ти будеш витися погано...
У школі учні, мов одна сім'я...
Незнайка. Коли ж я напишу своє ім'я?
Знайка. От вивчиш букви...
Незнайка. Це обов'язково?
Знайка. Звичайно! І напишеш перше слово.
Ти зможеш прочитати всі книжки...

Незнайка. Тож буду, як і інші малюки...
Тоді я згоден вчитися, як слід!
Знайка. Та привітайся з учнями!
Незнайка. Привіт!
Із святом Знань я щиро вас вітаю
І на «відмінно» вчитися бажаю!
Нехай цікавість проганяє втому!
А я побіг за зошитом додому...
Чи встигнемо ми, Знайко, на урок?
Знайка. Звичайно, тут тобі до школи - крок! (Залишають сцену.)
Ведучий 1. На свято Знань і влітку ми чекали.
Знов вересень нас дзвоником зустрів.
Ведучий 2. До нас шановні гості завітали,
Щоб зараз привітати школярів!
Ведучий 1. З вітальним словом до вас звертається
Ведучий 2. Слово для привітання надається
Триває свято, адже серед нас
Є ті, хто йдуть у свій найперший клас!
Вони такі красиві, чепурні...
Ведучий 1. Ех, стати б першокласником й мені?
Ведучий 2. Так, безумовно, вчився б ти казково!
Наш перший клас! Вам, любі, зараз слово!
Виступ першокласників.
Першокласник 1.Закінчилося літо
І забави час.
Зошити й букварики
Вже чекають нас.
Першокласник 2.Ми все літо готувались,
Дуже-дуже всі старались,
Щоб сподобатися вам,
Нашим першим вчителям.
Першокласник 3.Учитись в школі ми готові,
Вміємо уже читати,
І мамі, й тату дали слово
Відмінниками в школі стати.

Першокласник 4.Просто учні ми сьогодні,
Колегіумісти в майбутті.
У здійсненні мрії напередодні
Здолаємо всі перешкоди в житті.
Першокласник 5.А я закінчу школу на «відмінно»,
Піду навчатись в інститут,
Щоб потім з кейсом по місту ходити
І справи добрі для людей творити.
Першокласник 6.І я учитимусь, як слід,
І буду вірним сином
Милішої за цілий світ...
Разом.
Нашої України!!!
Ведучий 1. Перший клас у нас чудовий!
Ведучий 2.

До занять він вже готовий:

Все про себе розповість!
Ведучий 1. А до нас йде знову гість.
Гість цей - винуватець свята,
Звикли ми його чекати.
Входить Новий навчальний рік.
Навчальний рік . Так, я мандрувати звик!
Я - Новий навчальний рік!
Я бажаю вам наснаги,
Добрих успіхів, відваги,
Славних перемог чимало,
Вчитись - на 12 балів!
Щоб сумлінними були,
В клас наступний перейшли!
А для вчителів - терпіння,
Щастя, творчого горіння,
Розкладів уроків зручних,
Працьовитих, вдячних учнів!
Ведучий 2.

Добре, дякуємо дуже! Але зараз, любий друже, Нам послухати вже час

Випускний наш, старший клас... В школі ти для них - останній Рік любові, сподівання,
Дружби, іспитів складних!

Навчальний рік.

Що ж, послухаємо їх...

Випускник 1. Вересень панує вже довкола,
Наче той художник-чарівник.
Добрий день, моя найкраща школо!
Це для нас - останній в школі рік!
Десь дитинство наше зупинилось,
Не встигає за широким кроком.
Випускним нас класом називають.
Юність нам дає свої уроки.
Випускник 2. З усмішкою згадую той час,
І не забуду у житті ніколи,
Як мене, маленьку, в перший клас
Мама з татом привели до школи.
Я так само, як і ці малі
Зайчика у ранець пакувала.
Школа - краще місце на землі!
Тільки я тоді про це не знала...
От уже й до фінішу наш біг!
Ще ривок і ляжуть нам під ноги
Сто нових незвіданих доріг,
Що для всіх лежать біля порогу.
Ще ривок, ще рік! Іще ледь-ледь!
І життя доросле нас чекає,
Що ж, дівчата й хлопці, в добру путь !
Час від нас роботи вимагає!
Випускник 3. В першачках себе сьогодні бачим,
Згадуються успіхи й невдачі.
Перше «п'ять» і мамине питання:
«Як же треба виконать завдання?»
Так бувало: вчителі з батьками
Клопоту чимало мали з нами.
Тільки де ж проблеми ті подіти?
Просто так не виростають діти.
Випускник 4. Сьогодні ми вручимо першокласникам подарунки.

Випускник 5.

Учіться, любі діти, старанно. Пам'ятайте, що все в житті починається з

малого. Усе має свій початок і закінчення. Тільки час не має вороття. Тому втрачений час не
можна повернути, не можна наздогнати. Пам'ятайте про це і щодня сумлінно працюйте,
учіться, переборюйте труднощі, бо це дуже важливо!
В добрий час, маленькі школярі!
Випускники вручають першокласникам подарунки.
Ведучий 2. На вас чекає вже шкільна країна,
Розкриють двері класи через мить!
Ведучий 1. І ось вона настала та хвилина,
Коли наш перший дзвоник продзвенить.
Звучить пісня «Шкільний дзвінок».
Ведучий 2. Нехай дзвенить - веселий, галасливий!
Хай срібний голос чують звідусіль!
Хай буде рік шкільний для нас щасливий!
Для цього ми докладемо зусиль.
Ведучий 1. Право надати перший дзвоник надається учням-одинадцятикласникам …. та
учням-першокласникам ….
Ведучий 2. Першокласники! Сьогодні ваше свято - Це незабутня мить, Хочеться Вам
побажати: Нехай вам всім щастить!
Нехай серця не знають супокою,
Хай обганяють мрії часу біг,
І ваша юність буде хай такою,
Як кульки, що злітають ввись.
Випускають кульки в небо
Ведучий 2. На цьому урочиста лінійка , приурочена Дню Знань, оголошується закритою.
(Звучить гімн)
Ведучий 1. До виносу державного прапора України та герба … стояти струнко! Державний
прапор та герб … винести! (Звучить марш)
Ведучий 2. Право першими зайти до школи надається першокласникам 20.. року: 1 -А класу
класовод ….
Ведучий 2. 1 -Б класу класний керівник ….
Ведучий 1. 1-В класу класовод …. А проведуть їх на перший урок одинадцятикласники.
Ласкаво просимо до Країни знань!
Ведучий 2.

Бажаємо вдалих перших уроків, успіхів, вливайтесь у нашу шкільну сім'ю й

гідно несіть звання учня.

Ведучий 1. Світлі й привітні кімнати чекають другокласників. Уже назавжди залишились
позаду стіни дитячого садка. З початком навчального року, дорогі друзі, міцного здоров'я,
гарних оцінок, бадьорого настрою!
Ведучий 2. Ласкаво запрошуємо до школи вчителів зі своїми вихованцями-учнями третіх і
четвертих класів. Попереду багато справ, тож бажаємо вам успіхів, впевнених кроків до
поставленої мети.
Ведучий 1. Гостинно відкриті двері для учнів п'ятих класів. Приємного знайомства вам,
успішно влитись у ряди старшокласників бажає вся наша шкільна сім'я.
Ведучий 2. Уже впевненим і бадьорим кроком зайдуть сьогодні до школи учні шостих
класів. Нових творчих злетів, згуртованості у подоланні труднощів ми всі вам бажаємо в
новому навчальному році.
Ведучий 1. Сьогодні школа радо вітає учнів сьомих класів. З новим навчальним роком!
Приємного спілкування, успіхів у житті, а також бажаємо вам завжди бути здоровими й
життєрадісними!
Ведучий 2.

Слова побажань і привітань прозвучать сьогодні для учнів восьмих класів.

Творчого співробітництва вам, натхнення в подоланні труднощів, завзяття, наполегливості у
роботі!
Ведучий 1. До школи запрошуються учні дев'ятих класів. Для вас цей рік буде особливо
хвилюючим і напруженим, адже треба успішно закінчити курс базової середньої школи.
Терпіння, завзяття, наполегливості вам на шляху до поставленої мети!
Ведучий 2.

Раді вітати на шкільному порозі учнів десятих класів. Успіхів у навчанні,

бадьорого настрою, міцного здоров'я бажає вам, любі друзі, вся шкільна родина.
Ведучий 1. Вчителів, учнів, батьків, гостей запрошуємо на перший урок у …навчальному
році!
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