Рідна школо, ширше двері відчиняй
1-й ведучий.
Промайнуло літо
Як три дні коротких
І знову стоїмо ми
На подвір’ї школи
Здраствуй школо!
Знань країно!
Ти простора, світла, щира!
Ти навчаєш бути мудрим
Бути добрим на землі
2-й ведучий.
Здраствуй школо!
Ти прийми в свої обійми
Наших учнів знову й знову
Поведи шляхом нелегким
До омріяних висот
Ти навчиш як бути учнем
Як навчитися життю
Ти повідай як здобути
Мудрість нашу всю людську.
Україна
Вдалину на променях сонячних
Відлетіла літня пора
Задивилась моя Україна
У блакитне свіча до Дніпра
На світанку вишнева хмаринка
Білим цвітом закутала сад.
Задивилась моя Україна
В чисті очі своїх немовлят
Легко кинула ніч горобина
Блискавицю в гніздо солов’ю
Задивилась моя Україна
У шкільну неповторну сім’ю

Організатор.
Дорогі учні, гості, батьки, колеги! З року в рік ми підтримуєм добру традицію зустрічати 1
вересня. Цей день є початком радісного свята для кожного з нас. Для учнів 1 вересня
знаменує початок досягнення нових знань і підкорення нових шкільних вершин. Для когось
цей навчальний рік буде останнім і вирішальним, він прокладе межу між дитинством,
шкільними роками і дорослим життям. А для когось свято першого дзвоника буде першим у
житті. Новий навчальний рік буде першим. Перший дзвоник, який покличе на перший урок, і
перша вчителька, яка поведе за руку у країну знань. Усе буде вперше для наших школярів
для наших першокласників.
1-й ведучий.
То ж вітай, шкільна родина, гучними оплесками цей чудовий, ні з чим не зрівняний – День
першого дзвоника – в країні сонячних знань, коли дружня шкільна родина приймає в свої
обійми першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих.
Україна
Стоять вони замріяні і чинні,
І радість їх, аж ллється через край.
Зустрічай їх, Україно!
Рідна школо зустрічай!
Організатор.
Сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу велику, дружню шкільну родину новачків,
наших першокласників, а першу вчительку Костюк Світлану Миколаївну просимо провести
своїх вихованців до нас на лінійку. Ласкаво просимо до країни знань.
2-й ведучий.
Жовтіє листя на тополі
Летять у синяві хмарки
Відкрито навстіж двері в школі
Ідуть до школи первачки
З гілок тополь злітає листя
Кружляє й падає до ніг
Уперше діти урочисто
Переступають цей поріг
1-й ведучий.
Заходьте дружно та сміливо
Маленькі учні в світлий клас
Життя цікаве та щасливе

Розпочинається для вас
Багато треба знати, вміти.
Учіться ж добре з перших днів!
І завжди ви ростіть на втіху,
Для вчителів і для батьків
Організатор.
Право підняти Державний прапор України надається учню 8 класу.
Підняти Державний прапор України.
Свято першого дзвоника оголошується відкритим.
(звучить гімн України)
Організатор.
Шановні учні, батьки, гості, вчителі, з початком нового навчального року вас вітає директор
школи
(слово надається директору)
Організатор.
А зараз слово для привітань надається голові сільської ради
(слово надається голові сільської ради)
Організатор.
Любі першокласники! Двері в школу перед вами відкриває ваша перша вчителька. Вона
розпочне ваш перший урок, навчить вас розуму, добру і щирості. То ж прийміть вітання від
вашої першої вчительки.
(слово надається першій вчительці)
Королева наук.
Добрий день, друзі! Я прибула з чарівної країни знань. Я повелителька її. Вітаю вас усіх з
новим навчальним роком.
Дорогі першокласники. Сьогодні разом з своєю першою вчителькою ви помандруєте в
країну школярію. Крокуючи стежками-класами, ви пізнаєте чудовий світ знань. Він відкриє
вам всесвіт, подарує любов, духовну наснагу, творчу уяву і пошук. Бажаю вам бути
здоровими, щирими, добрими. Нехай вчителька гордиться вами і вашими вчинками.
Першокласників наших
Із святом вітаю
З першим вересня днем,
Що дарує тепло,
І, звичайно, сьогодні
Усім вам бажаю

Щоб оцінок хороших у вас більше було
Ключ знання
Першокласникам я подарую,
Ви відкриєте ним невмирущі знання.
Хай щастить вам
На довгій чудовій дорозі
Що веде нас усіх
У світ пізнання.
Цієї урочистої миті дозвольте оголосити наказ – заповідь першокласникам із врученням його
тексту до неухильного виконання впродовж усього навчання в школі
(вручає накази)
2-й ведучий.
Першокласнику любий
Це свято сьогодні твоє
Ці квіти і усмішки
Сьогодні для тебе!
1-й ведучий.
Першокласнику любий
Несміливий і щирий
Ти стоїш на стежині
До великих висот
2-й ведучий.
То ж іди ти сміливо
І не бійся негоди
Прокладай собі путь
Від знання до знання
1-й ведучий.
З кожним роком ставай
Розумнішим, щирішим
З кожним роком шукай
Своє місце в житті
Організатор.
А зараз слово надається батькам першокласників
(надається слово батькам)
Організатор.

Настав час познайомитися з нашими першокласниками, надаємо їм слово
1-й учень.
Я хвилююсь як ніколи,
Я хвилююсь весь час,
Адже я прийшла до школи
В перший раз – у перший клас
2-й учень.
Ми найменші школярі
Годі бігати в дворі
Будемо читать, писать,
Літери й слова складать
3-й учень.
Щедро сонечко нам світить.
Ми йдемо у перший клас
У руках книжки і квіти
Зустрічай же школо, нас.
4-й учень.
Ми гордо кажем усім
Уже нам виповнилось шість!
Ми раді як ніколи –
Бо ідем до школи!
5-й учень.
На «12» вчитись хочу
Маю зошит з букварем
Вчора був я просто хлопчик
Став сьогодні школярем.
6-й учень.
Здраствуй школо!
Здраствуй школо!
Ширше двері відчиняй
Ми прийшли до тебе вчитись
Нас скоріше ти приймай
Організатор.
Сьогодні на нашій лінійці присутні ті, для кого цей перший дзвоник буде останній – це наші
одинадцятикласники. Цей навчальний рік буде для вас вирішальним.

Любі одинадцятикласники, сьогодні ви уже дорослі юнаки та дівчата. Ви дивитесь на
першокласників і усміхаєтесь, через їхню незграбність, несміливість і сором’язливість.
А не так давно ви були так само маленькими і, можливо, ще смішнішими і
сором’язливішими. То ж привітайте сьогодні вашу юну зміну – першокласників.
1-й одинадцятикласник.
І справді, 10 років промайнуло… і здається, що все це було тільки вчора. Ми, так як і ви,
несміливо вперше прийшли до школи, переступили її поріг і потрапили у Країну знань.
Сьогодні у цю країну вирушаєте ви. То ж прийміть від нас щирі побажання.
2-й одинадцятикласник.
Сьогодні цей день для вас – запам’ятайте його. Перший день у школі важливий, як перше
слово, як перший крок у житті. Запам’ятайте свій перший клас, першу парту, за яку сядете,
першу вчительку яка розпочне ваш перший урок. Запам’ятайте усмішку першої вчительки.
Вона вам знадобиться, коли вам буде важко у навчанні.
3-й одинадцятикласник.
Любі першокласники, у школі вас навчають наук і навчають розуміти життя. Мине час і ви
станете дорослими. А знання передані вчителями знадобляться вам у житті. Бажаємо вам
сумління у навчанні, бути уважними, прислухатися до порад вчителів, бажаємо досягти
великих успіхів у стінах нашої школи.
4-й одинадцятикласник.
Прийміть від нам ваші перші підручники – букварики. Вони навчать вас читати, мислити,
задумуватись і відповідати. А також ваші перші зошити в косу лінійку, у яких навчитесь
писати, а ще – ваші перші ручки, які допоможуть виводити букву за буквою.
(одинадцятикласники дарують подарунки)
5-й одинадцятикласник.
А ще ми пропонуємо нашим меншим братикам і сестричкам скуштувати школярської каші.
Наша каша спільна!
Не всім їсти вільно:
Хто назвався школярем, –
Тому ложку ми даєм!
З’їжте кашу до пшонини
Щоб не знали чвар віднині,
Щоб до спільного коша
Всім лежала вам душа.
(одинадцятикласники пригощають першокласників кашею)
Першокласник.

За кашу звичайно спасибі велике!
Хай ніколи в наш дім не поступиться лихо
Хай завжди будуть горді за вас вчителі
І пишаються нами, хоч ми не малі.
1-й хлопець.
Добрий день, шановні гості
Раді вас вітати
Всім бажаємо здоров’я
І щастя повну хату.
2-й хлопець.
На канікулах ми влітку
Гуляли доволі
А тепер пора навчатись
Знов у рідній школі.
Дівчина.
У шкільний вертеп сьогодні
Ми запрошуємо всіх
Друзі, тут на вас чекають
Пісні, музика та сміх.
(співають всі разом)
Музиканти ми великі,
Є у нас свої музики
Скрипка, бубон, контрабас
І басоля – тобто бас!
Скрипка, бубон, контрабас
І басоля – тобто бас!
Вам про школу заспіваєм
Все розповімо що знаєм
Про портфель, про олівці
І про парти і стільці.
Про портфель, про олівці
І про парти і стільці.
1-й хлопець.
Ось дзвоник вже лунає
До уроку закликає

2-й хлопець(виконує пісню на мотив «Черемшина»)
Знов до класу вчителька заходить,
Ясними очима всіх обводить,
І мене до дошки викликає.
Про домашнє завдання питає
Я книжки закинув та й не вчився
Телевізор цілий день дивився
Ось стою, зітхаю, нічого не знаю,
Двійку заробив!
1-й хлопець.
Оце лихо! Миколо!
А що ж тебе вчителька таке запитала.
2-й хлопець.
Таблицю множення
Скільки буде 2 на 2
1-й хлопець.
Та й справді ти – дурень!
Відповів би що буде «п’ять»
2-й хлопець.
Та я так і зробив, а вчителька почала сміятись а потім все одно поставила «два»
1-й хлопець.
Не сумуй! Ось бачиш відмінниця Наталка іде. Піди, піддобрить до неї, може вона дасть тобі
контрольну списати.
Наталка (співає).
А я дівчина красива
З щирим серцем не спесива
На дванадцять добре вчуся
І контрольних не боюся!
Всі науки я вивчаю
І освіту здобуваю,
І отримую щодня
В рідній школі я знання.
2-й хлопець.
Добрий день, Наталко!
Наталка

А це ти Миколо! Знов двійку заробив.
2-й хлопець.
Заробив. Слухай, Наталко! Сідай сьогодні зі мною за одну парту!
Наталка.
Ні не сяду! Я знаю чого тобі треба:
Списати у мене контрольну.
(Наталка й Микола співають разом пісню на мотив «Варенички»)
Наталка.
Ой мій милий не ходить до школи,
І домашні завдання він не вчить ніколи.
2-й хлопець.
Буду вчитись мила
Буду вчитись мила
І не буду лінуватись,
Моя чорнобрива
Наталка.
А я добре милого навчала:
Хворостинку об нього зламала!
Буду тебе бити, буду тебе вчити,
Бо з тобою по вулиці соромно ходити
(виходять)
1-й хлопець
Отаке шкільне життя
Організатор.
Тепер настав час розв’язати кольорові стрічки на вінку нашого царя дзвоника, які зав’язати
на останньому дзвінку наші випускники і помандрують з ним у країну знань.
1-й учень.
Боже, отче, глянь на діти,
На рожеві твої квіти,
Світи сонцем і зірками
Над малими школярами
Дай нам сили і охоти
До навчання, до роботи,
Завжди Бога вихваляти
Пісню вдячності співати

2-й учень.
День-дзень, день-дзень!
Чуєш друже? Це дзвінок!
Урочисто і завзято
Кличе всіх він на урок.
3-й учень.
Хай вас Бог благословить
Матір божа добавить сили.
Для людей, для народу ростіть
Хай міцніють щодня ваші крила!
Організатор.
А зараз слово нашому царю дзвонику. Право надати перший дзвінок надається
першокласниці та учню одинадцятого класу
(звучить дзвінок)
Організатор.
От і пролунав перший дзвінок.
Дорогі школярі! Вишитий рушник – то оберіг, який символізує чистоту душі українського
народу. Його стелять зустрічаючи молодих, гостей, повивають новонародженого. Під
рушником вас благословляють до школи батьки. А зараз учні одинадцятого класу візьмуть за
руки першокласників і під благословення українського оберегу поведуть їх на перший урок.
(одинадцятикласники ведуть першокласників до школи під вишитими рушниками, які
держать батьки першокласників)
Організатор.
Школа рівняйсь, струнко. Свято, присвячене першому дзвінку оголошується закритим.
(звучить гімн України)
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