Свято Першого дзвоника
Ведучий 1. Осінь листочки кришить
У річку з холодного скла.
Вересень, двері відкривши,
До школи доріжку проклав.
Ведучий 2. На вікнах розставив вазони,
Кличе. - Пора до занять!
Тільки, здається не дзвоник,
А душі дитячі дзвенять.
Ведучий 1. Сміх і радість аж бринять довкола,
Урочистий настрій в нас.
Здрастуй, наша, люба школо,
Добрий день, наш рідний клас.
Ведучий 2. Сьогодні в школу перший раз
І перший крок у світ науки,
І на лінійку перший клас
Вчитель поведе за руку.
Заходять учні першого класу.
Директор відкриває свято. Звучить Гімн України. Кращі учні піднімають прапор.
Ведучий 2. Знову вересень. Чисті криниці
Неповторну наповнюють мить.
Й кожен погляд росою іскриться,
Й срібним дзвоником серце бринить.
Ведучий 1. Літо, до побачення і за все спасибі.
Скільки сил набралися на твоєму хлібі.
Сонечко нас тішило, вода гартувала,
А в спокої й тиші школа нас чекала.
Ведучий 2. Здрастуй, школа рідна!
Чуєш наші кроки?
Зустрічай привітно,
Клич нас на уроки.
І прийми сміливо
Малечу цю у перший клас.
І життя щасливе дай їм повсякчас.

Ведучий 1. Наказ про зарахування учнів до першого класу зачитає заступник директора
школи по навчально-виховній роботі.
Зачитується наказ.
Ведучий 2. Учнівська сім'я збагатилась.
А школа цього лиш чекала.
І радістю вікна світились,
Як двері для вас відкривала.
Ведучий 1. Також і директор радіє,
Бо є він главою сім'ї.
Дітей він любити уміє,
Це знають і старші й малі.
Ведучий 2. До слова запрошуємо директора.
Виступ директора. Директор надає слово запрошеним і гостям.
Ведучий 2. Дуже раді у світлу годину
Друзів знову усіх зустріть.
Рідна школо! Шкільна родино!
Ми - роду вкраїнського віть.
Ведучий 1. Кличуть, манять знову пізнання стежки.
Ми відкриєм нові зошити й книжки.
Вчитель заворожить словом, як струмок.
Душу свою вложить в кожний свій урок.
Ведучий 2. Минуть роки і пролетять літа,
Та школа буде учнів зустрічати.
І старшокласник менших привіта,
Йому найдеться, що для них сказати.
Одинадцятикласник. Всім, хто з двору в ранню пору
Поспішає в перший клас
Ми бажаєм щастя гору
Ще й здоров'я на запас.
Щоб мерщій їм захотілось
Всього нового навчитись.
Щоб в житті завжди вдавалось
На 12 тільки вчитись.
Учися дитино, добро тобі буде.
Хай розуму світло виводить з пітьми.
І сіяти вчися добро поміж люди,
І слово напутнє від нас ти візьми.

Випускник. Маленькі друзі, ви, як ми колись,
Сьогодні перший раз прийшли до школи.
Запам’ятайте слово це. учись,
Не забувайте про нього ніколи.
Віднині ви вже Учні, школярі.
Для нас ви – зміна і достойна, й гідна…
Даруємо вам славні „Букварі”,
Бажаємо учитись на відмінно.
Одинадцятикласники вручають першокласникам Букварі.
Ведучий 1. Вчителька з вами, милі діти
Зайде разом у світлий клас.
Навчить вона життя любити,
Сама ж живе заради вас.
Ведучий 2. В руках учителя – майбутнє і сучасне.
Зичим здоров’я, звершень і пісень.
Дитячу долю – вогник неугасний
Учитель у руках своїх несе.
Ведучий 1. Запрошуємо до слова учительку першого класу.
Виступ учителя 1–го класу.
Ведучий 1. День сьогодні радісний та світлий,
Він відкриває знань стежки для нас.
І школа радо усмішками квітне,
Привітно посміхнеться рідний клас.
Ведучий 2. Малеча тривогу стримати не може.
І віршів вивчили вони багато.
День вересневий, теплий і погожий
Став для них вже особливим святом.
Ведучий 1. Наша школа наповнилась знову,
Маленькі друзі біля нас стоять.
Давайте надамо їм слово,
Їм хочеться вірші нам розказать.
Виступ першокласників.
Ведучий 2. Сьогодні вперше поріг школи ІІ ступеня переступлять юні 5 – класники. Тому
саме їм випускники дають поради і настанови. Ви, молоді та енергійні школярики,
прислухайтеся до досвідчених школярів.

Випускник. (Читає „Настанова п’ятикласникам.”)
Школа тут не початкова.
Юний друг, на це вважай.
Тобі ця дружня настанова,
ЇЇ ти завжди пам’ятай.
Як прокинувсь – піднімайся.
Щодня нагадувань не жди.
І в школу з радістю збирайся,
І гордо в рідний клас зайди.
На уроках – будь уважний,
На перервах – відпочинь.
І навчайся ти старанно,
І жени від себе лінь.
Ти навчись слухати й чути,
І буде в радість пізнання.
Бо розум, він виводить в люди,
А його сила – це знання.
(Вручає Настанову).
Ведучий 1. Цікаві випадки бувають
Із школярами в навчанні.
То вони „гаву ” упіймають,
То бачать фільми у вікні.
Ведучий 2. А кого в друзі вибирають?
Хто Гаррі Потера, Пізнайка.
Чи з Фродо труднощі долають.
А часом граються в Незнайка.
Ведучий 1. Я бачу, що і сьогоднішнє свято без них не обійдеться.
Знайко. Я – хлопчик Знайко, я – Чомучка.
Люблю завжди я Свято знань.
Незнайко. А я – Незнайко – недоучка.
Живу я просто, без питань.
Знайко. Ти хочеш свято зіпсувати?
Поганий приклад подаєш.
Незнайко. Дітям тре… бавитись і грати.
Та ти ж цього не визнаєш.

Знайко. Чому? І гра чогось навчає.
Корисний досвід надає.
Незнайко. Тут дисципліна їх чекає.
А це вже зовсім не моє.
Знайко. Всьому свій час - і в цім порядок.
Умій трудитись й відпочити.
Незнайко. Я безтурботність дам їм в спадок
І щиру радість, бо це - діти.
Знайко. Ми з вами завжди будем поруч.
Де я – старанність там панує.
Незнайко. А якщо я візьму десь гору,
Там кожен бачить мене й чує.
Знайко. Ну, все. Пішли уже тихенько
Між учнів тихо загубитись.
Незнайко. І щоб не бути вам Незнайком,
Вам треба старанно учитись.
Ведучий 2. Школа навчає долати вершини
І добиватись свого визнання.
Успіх – це радість і щастя дитини,
А багатство і скарб – це знання.
Ведучий 1. Хай на звершення нові вас надихають
Результати, яких ви уже досягли.
Відмінників у школі нехай усі знають,
Бо вони старались, як могли.
Ведучий 2. До слова запрошуємо директора школи.
Директор вручає Грамоти учням за минулий навчальний рік.
Ведучий 1. Перше вересня – радісне свято,
Про нас розмова і увага нам,
А ми всі дружно і завзято
Шлем вітання нашим вчителям.
Ведучий 2. Учитель! Скільки в цьому слові
Злилось до купи кращих рис.
Взірець любові і терпіння
Через віки в серцях проніс.

Ведучий 1. Є людина така на Землі,
Яка в серці живе крізь літа.
І для неї ми завжди малі,
Бо душа її теж молода.
Ведучий 1. До своїх одинадцятикласників і до всіх учнів школи звертається класний
керівник 11 класу …
Одинадцятикласник. Курличе небо в хмарах журавлиних,
Бринять дощі й туманів сизий дим.
На землю вересень в тонах осінніх
Прийшов і ми у школу йдемо з ним.
Сповитий в квіти георгін і айстрів
Ступає він, мов музика жива.
І десь глибоко, від самого серця,
Бринять учнівські вдячності слова.
Одинадцятикласник. Спасибі, вчителю, за все, що нам даєте.
За мудрість життєву і серця тепло.
І за знання, що для нас ви несете,
За ласку, терпіння, безмежне добро.
Зі святом привітаєм педагогів,
Подаруємо їм квіти і любов.
Хай їм у школу буде радісна дорога
І учні поспішають до них знов.
Ведучий 2. Сьогодні в день святковий, урочистий
Прийміть, шановні вчителі,
Подяку й квіти ці барвисті
І наш уклін від серця до землі.
Учні дарують вчителям квіти.
Ведучий 1. Знову вересень. Мамині очі
Проводжають до школи мене.
У них і мрії, й недоспані ночі,
І тривога над завтрашнім днем.
Ведучий 2. Як добре, що батьки нас проводжають,
Проходять з нами з класу в клас
Йти впевнено в житті нам помагають.
Вони є опора і захист для нас.

Ведучий 1. Слова настанови із уст їх приймаєм.
Ми вірим і любимо їх над усе.
Бажання і думку ми їх поважаєм,
Бо мудрість життєву вона нам несе.
Ведучий 2. До учнів школи звертаються батьки одинадцятикласників …
Ведучий 1. Запрошуємо до слова голову батьківського комітету …
Учень. Дорогі батьки! Ми вас вітаємо!
Ваш шлях із нами теж веде до школи.
Ви дуже добрі, щирі. Ми це знаємо,
Турбота ваша не зника ніколи.
Хай життя дарує вам радісні дні.
Будьте щедрі для нас на усмішки.
Погортайте всі дні. і веселі й сумні,
Як сторінки чудової книжки.
Проводжайте вранці. З школи зустрічайте.
Ви є завжди в серці у рідних дітей.
Ми вас дуже любим, ви це пам’ятайте.
Бо вчите нас жити й буть поміж людей.
Ведучий 1. Вересень пахне дощами і цвітом
Тишу у школі порушить дзвінок.
А ми розпрощаємось з лагідним літом
І дружно підемо на перший урок.
Ведучий 2. Ось і настала довгождана мить,
Якої ми чекаємо всі зрання.
Ось-ось наш дзвоник срібно задзвенить,
Покличе всіх до класів на навчання.
Ведучий 1. Дзвени, мій дзвоник, весело співай,
Бажання вчитися неси в душу дитини.
І на уроки дітвору скликай,
У добрий час, моя шкільна родино!
Ведучий 2. Благослови нас, добрий Боже,
Благослови, Пречиста Мати.
Хай ваша ласка нам поможе
Щасливо рік шкільний почати.
Ведучий 1. Право надати перший дзвінок надається …
Лунає дзвінок.
Закриття свята. Гімн. Опускається прапор.
За матеріалами: http://goloskivlt.at.ua/

