Подорож до Країни Школярії
Звучать фанфари, які сповіщають про початок святкової лінійки. Свято починають
ведучі в українських національних костюмах.
Ведучий. Небесні вітрила блакитні
Осіння пора підняла
І росяних трав оксамити
З південних країв принесла.
Ведуча. Вплітає усміхнена осінь
Листків золотих стрічки
Замріяним вербам у коси
І золото сипле в річки.
Ведучий. У морі барвистому квітів
Лунає симфонія дня.
До школи вертаються діти
На вічну дорогу знання.
Ведуча. Розквітають посмішки навколо,
Радісно луна веселий сміх.
Це моя найкраща школа.
Зустрічає школярів своїх.
Ведучий. Я не знаю хвилини урочистіше,
Щасливіших не бачив очей.
Подивіться, як урочисто
Малюки зустрічають цей день!
ЗВР. Барвиста осінь зустрічає нас важливим, урочистим, незабутнім святом. Схвильовано
радіють учні, вчителі, батьки. Рясніють квіти, сяють посмішки і друзів навкруги багато.
Чарівний годинник відлічив останні хвилини веселого лагідного літа. Ви чуєте його биття?
Ми на порозі в захоплюючу Країну Знань! Сьогодні відкривається перша сторінка шкільного
життя для нових мешканців Країни Школярії.
Отже сьогодні в нашу шкільну сім'ю вступають малюки - першокласники, а супроводжують
їх наставники - перші вчителі. Зустрічаймо їх!
На фоні мелодії.
Тож вітай, шкільна родино, гучними оплесками цей чудовий, ні з чим незрівнянний день
— день Першого дзвоника — в країні сонячних знань, в мить, коли школа № … приймає у

свої обійми першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих! Ласкаво просимо
наші маленькі друзі до Країни Знань.
На шкільне подвір’я заходять першокласники на чолі зі своїми першими вчителями. В цей
час відбувається представлення вчителів перших класів.
ЗВР. Ми вітаємо школярів 1-А класу.
Двері в Країну Знань вам відкриває ваша перша вчителька, …талановита, творча, невтомна
чарівниця дитячого настрою і святкових розваг! Вона навчить вас бачити світ в чудових,
творчих, незвичних кольорах людських почуттів.
Директор школи зустрічає першокласників короваєм . Під час зустрічі ведучі говорять
слова.
ЗВР. Дітей дорогих ми вітаємо щиро.
Стрічаємо з хлібом, любов’ю і миром.
Ведуча.Ми святковим короваєм
Малих діток пригощаєм;
Як з’їсте шматок - від нині
Будете в шкільній родині.
Ведучий.Хай зерно, що в короваї,
Знань колоссям проростає.
Проросте нехай зернятко,
Нас порадує врожаєм.
І хлоп’ятам і дівчатам
Успіхів шкільних бажаєм!
ЗВР. Вітаємо юних школярів 1-Б класу! Протягом 4-х років, діти, поруч з вами буде ваша
перша вчителька … вас під час перших труднощів в шкільному житті.
ЗВР. Вітаємо юних школярів 1-В класу! Й їхню першу вчительку працьовиту, натхненну,
мудру. Діти … навчить вас бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість! Разом з
нею ви помандруєте незвичайними стежками в Країну Знань!
Після того, як першокласники займуть свої почесні місця на лінійці.
ЗВР.Боже – Отче, глянь на діти.
На твої дрібненькі квіти,
Світи сонцем і зірками
Над малими діточками.
Щоб росли всі здоровенькі
На потіху батька й неньки.
Дух святий хай з ними буде.
Щоб з них стали добрі люди.

Ведуча. Знову свята радісні хвилини,
Безліч вересневих привітань.
Здрастуй, школо! Ненька-Україна
Нас вітає всіх із святом Знань!
Ведучий. Нехай на нас чекають добрі зміни!
У наших свят традиція одна.
Підняти вгору прапор України!
Хай Гімн держави зараз пролуна!
Директор. Свято Першого дзвоника оголошується відкритим.
Право підняти Державний Прапор України надається…
Звучить Гімн України. Директор представляє почесних гостей свята. На фоні мелодії
пісні "Степом, степом...".
Ведуча. За традицією у дні святкові
Ми поринаємо у глибину років
І згадуємо знову ми і знову
Тих хто прославити країну рідную зумів.
Ведучий. На камені священні імена ,
У дзвонах тиші голоси нетлінні .
Вони звучать у кожнім поколінні ,
Як невмируща совісті струна.
ЗВР. Вшануємо хвилиною пам’яті тих , хто звеличив нашу землю . Тих, завдяки кому наше
життя зігріте сонячним світлом і безхмарною мирною блакиттю небес.
Право покласти квіти до меморіалу Слави надається учням школи...
Звучить мелодія пісні “Степом, степом ”. Учні виносять корзини з квітами. Через
подвір’я школи несуть їх до меморіалу Слави.
ЗВР. Слово для привітання надається директору школи.
Директор школи звертається до всіх присутніх з промовою. Надає слово почесним
гостям.
ЗВР. Останній раз зустрічають свято Першого дзвоника учні 11-х класів. Шановні
випускники! Погляньте на радісні обличчя малюків! Ось так 10 років тому, щасливі і радісні,
з татами і мамами за руку, ви переступили поріг цієї школи! Для вас вона стала другою
домівкою! Нехай у вашій пам'яті постане той світлий день, коли ви тамуючи острах і
сором'язливість полинули в безмежний світ знань! Нехай останній рік , проведений в стінах
рідної школи , буде роком роздумів, кропіткої праці, духовного зростання. Надаємо слово
випускникам!

Звучить мелодія. Декілька одинадцятикласників піднімаються до мікрофону, звертаються
зі словами вітання до своїх молодших друзів.
Випускник 1.Сьогодні в вересневий день святковий,
Нам радісно і сумно водночас,
Останній рік навчатимось ми в школі!
Нехай щасливим буде він для нас!
Випускник 2.Шановні, дорогі наставники і друзі!
Чутливі, мудрі, наші вчителі!
Ми дякуємо вам, що в цьому році,
Нас стали називать - випускники!
Випускник 3.Спасибі вам за те , що поруч з нами
Ви ділите всі радощі й печалі!
Повірте, що пишаємось ми вами!
Разом. Низький уклін від нас вам до землі!
Випускник 4.Любі першокласники! В цю школу ми ходили 10 років!
І неабиякий в ній досвід здобули!
Його ми хочемо тепер вам передати,
Щоб ви розумними були!
Випускник 5.Наказуємо вам ми на майбутнє,
Старанними, дбайливими зростать,
Побільше прочитати і навчитись,
Щоб вміли краще світ цей пізнавать!
Випускник 6.Терпіння і наснаги вам бажаєм.
І впевненості в завтрашньому дні,
А вчителі нехай вам допоможуть,
Все розібрать в життєвій суєті!
Випускник 7.Любіть свій край, такий цікавий і красивий
Цінуйте те, що вже живе віки!
І намагайтесь після себе залишити,
Лише приємні спогади й сліди!
Після всіх слів одинадцятикласники організовано йдуть й

пов’язують першокласникам

стрічки, дарують символічні подарунки.
Ведучий. Сьогодні наша шкільна родина поповнилась на

…

учнів - першокласників.

Цікаво, які вони? Про що мріють?
Ведуча. Наш перший клас , які ви всі чудові! Вам любі надаємо зараз слово!

Першокласники піднімаються декламувати віршики
Ведучий. Глянь на святі стихли враз
І дорослі й діти .
Це тому , що перший клас
Буде говорити .
Першокласник 1.Я ще звечора збирався
Іти до школи в перший клас,
Одягався, узувався
І портфель складав сто раз
Всі книжки, пенал і папку. . .
І кота свого поклав...
Він виймав із ранця лапки,
Виповзав і виповзав...
Першокласниця 1.Хто ж кота в портфель ховає?
Йому ж місця там немає!
Вдома хай пісень співає.
Та на сонечку дріма!
Краще в ранець ляльку взяти!
Та ж тихесенько лежить
І не буде виповзати.
Буде з нами букви вчить.
Першокласник 2.А от я машину маю
Тільки ви вгадайте, де?
Так маскую, так ховаю Навіть мама не знайде! (Виймає з рукава машинку.)
Першокласниця 3.Ви хіба маленькі діти,
Що без цяцьок вам не жить?
Ми ж ідемо букви вчити!
Математику учить!
Першокласник 4.Вийміть іграшки із ранців
Вже сьогодні без вагань!
А біжіть до школи вранці,
Здобувати світло знань!

Першокласниця 5.Бо без знань нам не прожити,
В світ дорогу не знайти!
Тому й ходять в школу діти,
Щоб учитись і рости.
Першокласник 6. Будем добре ми навчатись,
Хоч ця справа нелегка!
Тільки шкода нам прощатись
З іграшками дитсадка...
Першокласниця 7.Але ми йдемо сміливо.
Рідна школо! Нас приймай!
Хтось із нас колись, можливо,
Ще прославить рідний край!
Першокласник 8.Будем вчитись залюбки,
Берегти свої книжки.
Обіцяємо це вам І батькам, і вчителям.
Першокласниця 9.Тож радійте всі навколо,
Привітайте щиро нас.
Здрастуй, наша рідна школо,
Ми прийшли у перший клас!
Першокласники повертаються до своїх класів. Звучить чарівна мелодія.
Ведучий. Запрошуємо ми гостинно в нашу школу гостю дивну.
Ведуча. Гостя наша любить дуже,
Коли в школі діти дружать,
Коли вчаться всі старанно
І не гають марно час,
Коли всі здорові й гарні
Переходять з класу в клас.
Цілий рік за кожним з нас
Вона пильно поглядає
І, як добра чарівниця,
Всім вона допомагає.
Ведучий. Ну, тепер ви здогадались,
Всі впізнали без вагань?
Ведучі разом. В нашу школу завітала. Дивна Королева Знань.

Королева Знань. Добрий ранок, любі друзі!
Щиро вдячна вам за зустріч.
Безліч шкіл я обійшла,
Та лише у вас знайшла
Таку шану і повагу,
І веселощі, й розваги.
Свято знань найкраще свято.
З ним прийшла вас привітати.
(звертається

до першокласників )

Ви першокласники тепер. Про це не забувайте.
В Країну Знань ідіть за кроком крок,
Старанно все вивчайте.
Цей символічний факел знань хочу вам вручити.
Він незгасний він величний, допоможе все учити.
Гідно йдіть стежками мудрими з класу в клас.
Учителів своїх шануйте повсякчас.
Під мелодію пісні про школу Королева Країни Знань

вручає

символічний факел

першокласникам.
Ведучий. Хай ніколи не згасне полум’я знань й передається з покоління в покоління.
Ведуча. Шкільне життя... Неважко зрозуміти,
Щоб потім бути з успіхом на «ти»,
Невтомна праця, досвід і освіта Стежки до будь-якої висоти!
Ведучий. І, хай у світі стались певні зміни,
Багато є проблем і запитань.
Але слова «освічена людина»
Не гірші різних титулів і звань!
Ведуча. Хто ж присвятив життя шляхетній справі?!
Хто докладав зусилля чималі?!
Порадники — вимогливі й ласкаві
Зі святом Знань вас, любі вчителі!
Ведучий. Учителю! За ваш невтомний труд,
За доброту безмежну, безнастанну
Сьогодні ваші учні віддають
Вам свою вдячність щиру і пошану!

ЗВР. Учителі, хай сотні весен вам і зим
Сіяє сонце щастя, віри і добра,
Хай вічно буде в вашій долі золота пора!
Нехай ніколи навіть легка тінь біди
Не потривожить вас. Живіть завжди
У благодаті, в мирі, в праведних трудах,
Нехай окрилить вас казковий щастя синій птах!
Ведучий. Зі святом, любі вчителі,
Квіти Вам, і земний наш уклін!
Учні

вітають

вчителів

та

працівників

школи

квітами. Звучить

мелодія

“Вчителько моя ”.
Ведучий. Заждались класи вас, такі охайні й чисті,
Із квітами барвистими, в руках.
Сьогодні учні всі натхненні й урочисті
І радість світиться в прижмурених очах.
Ведуча. А день який! Пливуть пісень акорди,
І раптом ми притишуємо крок,
Звучить дзвінок, й заходять учні горді
На першовересневий свій урок.
Ведучий. Нехай дзвенить – веселий, галасливий!
Хай срібний голос чують звідусіль!
Ведуча. Хай буде рік шкільний для нас щасливий!
Для цього ми докладемо зусиль.
ЗВР. 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. Право сповістити про початок нового навчального року надається .
Учням першого та одинадцятого класу.
Звучить дзвінок.
ЗВР. Дзвінок сріблястий пісню проспівав ,
І кращої мелодії немає
Нехай наш заклад славний процвітає
Із року в рік тут першокласників стрічає .
Директор оголошує свято закритим. Звучить Гімн України.

пісні

Ведучий. Покликав дзвоник до шкільної лави .
Ви чули всі який у нього спів .
Сьогодні діти незалежної держави
За парти сядуть. Дзвоник продзвенів !
Ведуча. Відкрий нам швидше, школо двері ,
Хай рушничком на щастя стелиться поріг .
Сріблястий дзвоник нас покликав знову
В країну знань. Щасливих всім доріг!
Під час слів ведучої група учнів з рушниками утворює арку з рушників.
ЗВР. Першими до школи у супроводі одинадцятикласників запрошуютьсяпершокласники.
Під

мелодію

пісні

“Веселкова”

учні

11-х класів під

аркою

рушників

заводять

першокласників до школи.
Бажаємо вдалих перших уроків, успіхів, вливайтесь у нашу шкільну сім’ ю, гідно несіть
звання учня.
Дорогі випускники! Хай остання сходинка шкільного життя буде для вас вдалою, успішною,
сприятиме здійсненню ваших майбутніх мрій і планів.
Запрошуємо вас до школи.
В той час як учні перших та одинадцятих класів заходять до школи, учениці 9-го класу у
вишитих сорочках посипають дітей зерном в супроводі відповідних слів.
Ведучий. Ми зерном вкраїнським Вас посипаємо
Щастя і здоров’я навіки бажаємо.
Ведуча. Як зернинки проростають й колосяться в полі
Хай виростають гарні і розумні діти в нашій школі.
Ведучий. Живіть, радійте і міркуйте
Про майбуття, про вашу путь.
Ведуча. Батькам досягнення даруйте,
Щасливими щоб завжди буть.
Всі класи по черзі заходять до школи.
Світлі й привітні кімнати чекають другокласників та третьокласників. З початком
навчального року, дорогі друзі, міцного здоров'я, гарних оцінок, бадьорого настрою!
Ласкаво запрошуємо до школи вчителів зі своїми вихованцями-учнями четвертих класів,
випускників молодшої школи. Попереду багато справ, тож бажаємо вам успіхів, впевнених
кроків до поставленої мети.

Гостинно відкриті двері для учнів п'ятих класів. Приємного знайомства вам, успішно влитись
у ряди старшокласників бажає вся наша шкільна сім'я.
Уже впевненим і бадьорим кроком зайдуть сьогодні до школи учні шостих класів. Нових
творчих злетів вам, згуртованості у подоланні труднощів ми всі вам бажаємо в новому
навчальному році.
Сьогодні школа радо вітає учнів сьомих класів. З новим навчальним роком! Приємного
спілкування, успіхів у житті, а також хочеться побажати вам у цей день бути здоровими й
життєрадісними.
Слова побажань і привітань прозвучать сьогодні для учнів восьмих класів. Творчого
співробітництва вам, натхнення в подоланні труднощів, завзяття, наполегливості у роботі!
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!
Раді вітати на шкільному порозі учнів десятого класу. Успіхів у навчанні, бадьорого
настрою, міцного здоров'я бажає вам любі друзі, вся шкільна родина.
За матеріалами: http://13school.moy.su

