Подорож до Країни знань
Ведучий 1. День у сонячній заграві
Промінці нам шле ласкаві,
День для кожного із нас –
Хто крокує в перший клас,
Хто мандрує в п’ятий клас,
Хто вже йде в найстарший клас.
День усміхнений, квітучий,
Він – для знань надійний ключик,
День новий, цікавий в школі,
День всіх друзів і знайомих.
Ведучий 2. І сьогодні, школо, ти –
Дім добра, тепла, краси,
Хай же буде рік навчальний
Для усіх нас надзвичайний.
Вже настав за часом час –
День для кожного із нас,
День навчання, праці день,
І день радісних пісень.
Ось це свято привітань –
Перше вересня, День знань!
Ведучий 1. Ось і настав він, довгожданий день для всієї дітвори – день зустрічей, усмішок,
день першого шкільного дзвоника. Ми за доброю традицією зустрічаємо Перше вересня –
початок нового навчального року, як велике і радісне свято.
Не шепочіть, листочки, тихіше, птахи!
Чарівний годинник відлічує останні хвилини веселого літа! Ви чуєте його удари? (Звучить
хід годинника.) Ми на порозі в захоплюючу Країну знань!
Ведучий 2.

Сьогодні в нашій школі для маленьких мешканців Країни-Школярії

відкривається перша сторінка шкільного життя. І, як завжди, в такий відповідальний момент
життя до школи малят-першокласників привели їхні батьки.
Злинь же, музико, в небо гучніше,
В добру пору лунай, в добрий час!
Вище голови, йдіть веселіше,
Ми усі вже чекаємо вас!

Ведучий 1. Діти, прийміть у свою дружну шкільну сім’ю нове поповнення першокласників
– 20.. року. Отож, зустрічаємо їх.
Під музику виводять першокласників. Слово надається директору.
Слова мами або батька, які вітають першокласників.
Ведучий 2. Ось вони – наше майбутнє. Гляньте в їхні очі, бачите, в них світяться сонячні
зайчики. Малюки з радістю прийшли до нас, тож із радістю і добром зустрінемо їх. Двері в
Країну знань вам відкриє перша вчителька. Талановита, невтомна чарівниця дитячого
настрою та святкових розваг. Разом із нею ви помандруєте незвичайними стежинами в
Країну знань.
Ведучий 1. Живіть всі в злагоді і мирі,
Хай здійсняться ваші заповітні мрії,
Хай не трапляється з вами важких пригод,
Хай гордиться вами український народ.
Молитву матері у серці пронесіть,
Для знань й любові серце відчиніть.
Слова директора. Звучить Гімн України.
Ведучий 2. Любі діти, до нас завітала гостя дивна.
Дуже дама ця поважна,
Гостя наша любить дуже,
Коли в школі діти дружать,
Коли вчаться всі старанно
І не гають часу марно.
Коли всі здорові й раді
Переходять із класу в клас
Цілий рік за кожним з вас
Вона пильно доглядає
І, як добра чарівниця,
Всім вона допомагає.
Ну, тепер ви здогадались,
Упізнали без вагань.
В нашу школу завітала
Дивна Королева знань.
Звучить музика, виходить 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!
Ведучий 1. О ваше величносте, Королево знань!
Спішу вам радісну звістку сказати.
Сьогодні вперше в Країну знань
Вирушають першокласники-малята.
Тож Указ ви зачитайте
І маляток представляйте.
Секретар.Увага! Слухайте Указ королівської величності.
Перші кроки у Країну знань роблять такі учні: …
Ви – першокласники нового року.
Про це ви забувайте.
В країну знань рушайте крок за кроком,
Старанно все вивчайте.
Слова першокласників
Першокласник 1. Здрастуй, школо, здрастуй, рідна!
Здрастуй, вчителько моя!
В першовересень привітно
Йде до тебе дітвора.
Першокласник 2.Таке велике сьогодні свято –
Радіють мами, бабусі, тата.
Усмішки всюди і гарні квіти.
“Ми —школярі”, —говорим ми.
Першокласник 3. Є в школі тато, все, як дома,
Всі звуть “директором” його,
Всіма керує, не знає втоми,
А справ у нього – ого-го!

Першокласник 4. Нас учителька збирала
І до школи готувала.
Готувала в перший клас
Скільки справ було у нас!
Першокласник 5. Яблука ми рахували,
По складах книжки читали.
А письмо – це справжні муки.
Від напруги терпнуть руки.
Першокласник 6. Вам би, пальчики-билинки,
В ляльки гратись, у малинки…
Та коли ж? весь час веди
Знаки, літери, склади.
Першокласник 7. В зошита загнулись вуха,
Ніби теж уважно слуха.
Потім крейдою писали,
Аж сукні біленькі стали.
Першокласник 8. Ми обіцяли вчитись справно,
Гав на уроках не ловить,
Поводитись завжди гарно,
А школу, наче рідний дім любить.
Першокласник 9. Наша перша вчителько, наша друга ненько!
Ви на нас не сердьтеся, ми ж іще маленькі.
Будьте ви терплячою й доброю незмінно,
Будемо вам вірити, вчитись на “відмінно”.
Першокласник 10. Нашій першій вчительці
Хочемо сказать:
“Ми вам добрий настрій
Не будемо псувать.”
Звучить пісня. Слова одинадцятикласників.
Одинадцятикласник 1. Бойова у нас малеча, —
Так упевнено щебече.
Не стрічав я ще таких!
Мабуть, буде діло з них.

Одинадцятикласник 2. Нехай щастить вам малюки!
Ростіть розумні та сміливі.
Життя шкільного сторінки
Хай будуть сонячні й щасливі!
Одинадцятикласник 3. Ми даруєм вам портфелі,
Щоб були всі веселі
І носили залюбки
Зошити й книжки!
Дарують учні 11 класу першокласникам портфелі, квіти.
Одинадцятикласник 4. Учися, першокласнику!
Відкрий науки світ.
Хай буде мрійним, радісним
В науку твій політ.
Одинадцятикласник 5. На лінійці ми найстарші,
Отже, висновок такий:
Пролетіли роки наші –
Клас тепер наш випускний.
Одинадцятикласник 6. Вже не можна пустувати,
Бити в вікнах шибочки.
З кого ж будуть приклад брати
Жовтороті першачки?
Ми – одинадцятий клас, —
Вже й за розум братись час.
Одинадцятикласник 7. Сміливим будь, відмінником
Та честю дорожи.
Шануй батьків та вчителів
І з книгою дружи.
Одинадцятикласник 8. Будь добрим, відданим
Та старших поважай.
Навчися мови рідної,
Люби свій рідний край.
Одинадцятикласник 9. Ти зараз, першокласник,не зумієш,
Шкільними східцями зійшовши в світ пізнань,
Про день цей ти колись не пошкодуєш,
Із радістю згадаєш, так і знай.

Одинадцятикласник 10. Милим нашим вчителям
Скажемо: спасибі вам
За неспокій, за турботу,
Щедру душу, за роботу.
Ми вам обіцяємо,
Що не підкачаємо!
Одинадцятикласник 11. Будемо твори всі писати,
Лекції конспектувати,
Реферати друкувати,
Вчасно заліки складати.
Одинадцятикласник 12. Далі вам, малята-школярата,
В рідній школі вчитися, рости,
Світ, що мов криниця непочата,
Осягти, любові й доброти!
Звучить пісня.
Ведучий 1. Ким пишається вся школа і ви, Королево знань?
Королева знань. Відмінниками, скажу я без вагань.
Секретар. Увага! Слухайте Указ королівської величності.
“В цей урочистий і святковий день наказую записати в Почесну книгу школи відмінників
навчання та вручити їм похвальні грамоти. Доручаю вручення грамот провести директору
школи”
Слово надається директору школи.
Ведучий 2. В житті у кожного бува єдиний раз:
Буває перший і найкращий клас,
Нові книжки, перший урок
І перший шкільний незабутній дзвінок.
Ось дзвінок дзвенить, заливається,
Голосів дитячих не чуть,
В школярів уже починається
У новітнє життя горда путь.
Ведучий 1. Дзвінок, немов птах голосистий,
Прилетів знову вранці сюди,
І ми починаємо навчатися
Праці, мудрості і доброти.
Дзвенить дзвінок веселий, запальний,
І в кожного душа із ним радіє,
І знову починаються для нас
Уроки віри, доброти й надії.

Ведучий 2. Дзвенить дзвінок одинадцять разів,
Його почувши, люди посміхаються,
Цвітуть обличчя ясно в школярів,
Прийшла пора – уроки починаються.
Звучить дзвоник … Звучить пісня.
Ведучий 1. Знов вам школа двері відчиняє,
Перший дзвоник знов для вас лунає!
Закликає він дітей щодня:
“Треба починати навчання!”
Ведучий 1.

Першими до школи запрошуємо зайти першокласників. Хай щастить вам,

малята, у чарівній Країні знань.
Звучить Гімн України.
За матеріалами: http://digtyari.ucoz.ua

