Рік останній в подорож нас кличе
Ведучий 1:
Україно! Не зміряти й віками
Вроду твою журавлину.
Не збезлистити навіть снігами
Мову твою тополину.
Ведучий 2:
Все, що в серці несем –
У твоїх ми дістали глибинах.
Ти- любов нам і віру в майбутнє дала.
Тут зібралася вся наша дружна родина,
Щоб наснагу черпати
Із дзвінкого твого джерела.
Ведучий 1:
На перехресті семи доріг, семи вітрів,
Часів минулих, прожитих років
Є місце, де в усьому - незабутнє,
Країна, що виховує майбутнє.
Ведучий 2:
Незвичайна країна, де кожна хвилина сповнена неповторними подіями. Країна, до якої
поспішаємо, потім прагнемо швидше покинути, а потім- повертаємось знову і знову.
Тож шановні господарі і гості країни Школярії. Щиро вітаємо вас на традиційному святі
Першого дзвоника, яке кожного року цієї щедрої пори дзвінкоголосо запрошує почествувати
наймолодших і найдопитливіших громадян цієї Країни, підвести підсумки минулого року та
скласти плани на майбутнє.
Наймолодших і найдопитливіших, дорогих наших першокласників, ми запрошуємо увійти до
незвичайної країни Школярії через чарівну браму.
Ведучий 1:
Ця брама незвичайна й не проста:
Три арки у цій брамі неспроста!
Бо це- три ступені пізнання,
Які ви пройдете під час навчання.

Ведучий 2:
Хай кроки ваші будуть вдалі і легкі,
А ваші успіхи нехай будуть такі,
Щоб пораділи всі за вас:
І школа, й ……………………………., і вся країна,
Що виросла така достойна зміна!
(На фоні шкільних мелодій)
Ведучий 1:
Запрошуємо учнів ……….. класу!
Протягом навчання в початковій школі з вами, любі діти, буде талановита і творча
__________________________________________________________________
Запрошуємо учнів ……………….. класу
____________________________________________________________розділить

з

вами

радість пізнання, навчить дарувати людям радість і добро.
(під музику першокласники заходять на лінійку)
Ведучий 2:
Нехай на вас чекають тільки добрі зміни,
А в наших свят традиція одна,
Підняти вгору Прапор України!
Хай Гімн держави зараз пролуна!
Ведучий 2:
Почесне право підняти Прапор на святі Першого дзвоника надається кращим учням школи:
____________________________________________________________________
Ведучий 1: Урочиста лінійка, присвячена першому дзвонику, вважається відкритою.
(Звучить Гімн України)
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!
На нашому святі присутні гості

Ведучий 1:
Настав довгожданий день для дітвори – 1 Вересня, свято Першого дзвоника, день знань. Діти
чекали його з нетерпінням, а особливо – першокласники, для яких сьогодні відкривається
перша сторінка великої книги знань. Тому й прийшли вони такі урочисті, схвильовані й
радісні. Ми вітаємо сьогодні на нашому святі й учнів 5-х класів, для них відкривається інша
сторінка книги – вони закінчили початкову школу, попрощались з першою вчителькою.
Деякий смуток просвічується в очах 11-класників, адже для них це останній Перший дзвоник
у школі. Нехай щасливим буде для вас цей рік! Успіхів і щастя вам, любі!
До вітального слова запрошуються
Ведучий 2:
Директор школи — фігура центральна
Як кажуть в народі — всьому голова!
Директор на місці — то й школа у шані
І як він скерує — так підуть діла!
А зараз до слова запрошується директор школи …………………………………
До нас ранкової пори
По веселковій смузі,
Щоб привітати школярів,
Прийшли казкові друзі.
Б у р а т і н о: Добридень, дівчата, добридень, хлоп'ята!
П о п е л ю ш к а: Ми раді до вас завітати на свято!
Б а р в і н о к: Від різних казок подарунки прийміть!
Р о м а ш к а: Нехай незабутньою стане ця мить!
Б у р а т і н о:
Я — веселий Буратіно,
Ключ від знань приніс для вас!
Всі навчайтесь на «відмінно»,
Дружнім буде хай ваш клас!
(Передає першокласникам ключ)
П о п е л ю ш к а:
Попелюшка добре знає:
Той, хто вчитися бажає,
Має час свій берегти,
Щоб до знань усіх дійти.
Ранком всіх гучний дзвінок

Знов покличе на урок,
І годинник вам не раз
Збереже корисний час!
(Передає першокласникам годинник)
Б а р в і н о к:
Знає вчитель і школяр:
Книга з книг — це наш «Буквар».
Я, Барвінок, друг завзятих,
Для кого знання — це свято.
Тож отримуйте, малі,
Від Барвінка «Букварі».
(Передає першокласникам «Буквар»)
Р о м а ш к а:
Цей дзвіночок — від Ромашки
Подарунок школярам.
Він під сонцем золотавим
Ціле літечко зростав.
Теплий дощик сіяв рясно
Краплі-нотки на дзвінок,
А тепер нехай він вчасно
В рік навчальний зробить крок.
(Передає ведучим дзвінок)
Ведучий 1: Милі наші першокласники! Ми запрошуємо Вас до першого виступу в школі.
1-й учень:
Світло радісне навколо,
Я іду у перший клас,
Зустрічай же радо, школо,
Я школярик перший раз.
2 -й учень:
Скоро, скоро в перший раз
Дзвоник продзвенить для нас,
Вчитель зайде в світлий клас,
Привітає щиро нас.

3- й учень:
Ми ходили в дитсадок,
Мріяли читати
І на перший наш урок
Швидше завітати.
4-й учень:
Не хвилюйтесь, мамо й тато,
Буду знати я багато.
Я ж бо вас не підведу,
В школу з радістю піду.
5-й учень:
Обіцяю не лінитись,
Тільки на «відмінно» вчитись.
Рано з сонечком вставати,
Щоб у школу не проспати.
6-й учень:
Вчителька добра, уважна, ласкава.
Для нас вона буде, як рідная мама,
А школа ця стане, немов отчий дім,
Нам добре і весело буде у нім.
7-й учень:
Школа — це важлива річ!
Прокидався я всю ніч,
Раз у раз питав бабусю: «Чи я в клас не запізнюся?
Де мій зошит, де буквар? Я вже учень, я — школяр!».
8-й учень:
Чули Ганна і Наталя,
Дядько Федір, тітка Галя,
Ще —Миколка і Маруся,
У під'їзді три бабусі,
Лікар і водій трамваю,
Що я в школу поспішаю!

9- й учень:
Купували мамо й тато
Мені зошитів багато,
Щоб дочка не лінувалась,
Добро вчитись намагалась!
Ще дала бабуся ручку і казала:
«Вчись, онучко!»
10-й учень:
Іграшки лишились вдома —
Зараз гратися не час!
Ось і стежечка знайома —
Я іду вже в перший клас!
11- й учень:
Я весела, чепурна,
В мене форма є шкільна!
«Першокласниця гарненька!» —
Проказала тихо ненька...
З нею згодна вся сім'я....
Вже тепер доросла я!
12-й учень:
У вчительки ласкаві очі,
І я до школи йду охоче.
І ось вона, важлива мить.
Це я прийшов до школи. Вчіть!
13-й учень:
Вересень фарбує клени,
В нього є багато справ...
Та сьогодні свято в мене.
Я сьогодні учнем став!
14-й учень:
Я вчитись буду добре, бо маю я мету.
Я знаю, ким я стану, коли я підросту,
Я мрії своєї не зраджу ніколи...
Тож знайте: я буду директором школи!

15-й учень:
«Фізкультура в школі є»,
— Це я встиг почути!
Дужим, як брати Кличко,
Дуже хочу бути!
16-й учень:
Гарні класи, коридори,
Школа світла і простора,
Вчитель добрий. Все гаразд!
Можна йти у перший клас!
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...
1-й випускник:
Вересень панує вже довкола,
Наче той художник-чарівник.
Добрий день, моя найкраща школо!
Це для нас — останній в школі рік!
2-й випускник:
Рік останній — мрії, сподівання,
У майбутнє поступовий крок,
Твори, теореми і... кохання,
Дзвоник, що нас кличе на урок!
3-й випускник:
Рік останній... Осінь золотава,
У житті юнацьким — перший звіт...
Ти — сторінка юності яскрава,
Ти — дитинства незабутній слід.
4-й випускник:
Рік останній. Перше жовте листя,
Плани і думки на самоті...
Рік останній... Ти, як аркуш чистий,Що напишеш, те й пожнеш в житті.
5-й випускник:
Рік останній зустрічає радо
Друзів, що з тобою вчаться теж.
Рік останній — вчителя порада,
Справа — та, що потім обереш.
6-й випускник:
Рік останній в подорож нас кличе,
Мрією легкою виника,
Ніжністю дівочого обличчя,
Поглядом рішучим юнака...

7-й учень:
Він — фантазій крила кольорові,
Промінь сонця — далечінь ясна,
Перший вірш, освідчення в любові,
Бал останній, випускна весна...
8-й учень:
Рік останній! Ти — надій зірниця,
Ти — мета, що бачиш уві сні.
Рік останній, ти — ще таємниця,
Та, що ми розкриємо самі.
9-й випускник:
Літо відсміялось за гаями,
Віддзвеніло росами й дощами.
Вереснем до школи поспішаєм
І чомусь тривожні очі в мами.
10-й випускник:
Десь й дитинство наше зупинилось,
Не встигає за широким кроком.
Випускним нас класом називають.
Юність нам дає свої уроки.
11-й випускник:
Учнями найстаршими у школі
Будуть нас віднині називати.
Десять років промайнуло.
Ми не ті вже хлопчики й дівчата.
12-й випускник:
В першачках себе сьогодні бачим,
Згадуються успіхи й невдачі.
Перше «п'ять» і мамине питання:
«Як же треба виконать завдання?»
13-й випускник:
Так бувало: вчителі з батьками
Клопоту чимало мали з нами.
Тільки де ж проблеми ті подіти?
Просто так не виростають діти.

14-й випускник:
На землі є людина така,
Яка в серці живе крізь літа.
Вчитель! Низько вклонюся тобі,
Бо душа в тебе завжди молода.
Навчальний рік: У цю годину, радісну, ранкову,
Щоб ви були завжди на висоті,
Я покладу на сходинки підкову,
Щоб учням всім щастило у житті!
(Кладе підкову.)
На вас чекає вже шкільна країна,
Розкриють двері класи через мить!
Ведучий 1:
І ось вона настала та хвилина,
Коли наш перший дзвоник продзвенить.
Ведучий 2:
Нехай дзвенить — веселий, галасливий!
Хай срібний голос чують звідусіль!
Хай буде рік шкільний для нас щасливий!
Для цього ми докладемо зусиль.
1-й ведучий:
Право надати перший дзвоник надається.
Ведучий 1: Урочисту лінійку, присвячену Першому дзвонику вважаю закритою.
(звучить Гімн)
Ведучий 2:
Заходьте дружньо та сміливо
Маленькі учні в 1-й клас
Життя цікаве та щасливе
Розпочинається для Вас!
А зараз випускники привітають першокласників з їхнім першим дзвоником. Їм надається
право першими покинути лінійку і завести першокласників у школу.
Ведучий 1: Дорогі учні ! Ось і закінчилось наше святкове зібрання! Всього найкращого вам
у новому навчальному році!

