Cвято Першого дзвоника
Ведучий 1.Промайнуло літо,
Як три дні коротких,
І знову ми в Школярії
Готові до подорожі в Країну Знань.
Ведучий 2.Школа — гавань, від якої кораблі
Йдуть у море.
І при штормі, о будь-якій порі,
Вчитель капітаном є на морі.
Ведучий 1.Зустрічаємо капітанів 22 кораблів та їх помічників — учнів.
(Звучить пісня «Школярія», під яку виходять класні керівники.)
Ведучий 2. Капітани кораблів «Першокласник»__та «Одинадцятикласник» __ зустрічають
членів своїх екіпажів.
Ведучий 1. А також всіх членів екіпажів зустрічає президент Країни Веселкограй __, яка
завітала до нас разом із гостями.
Президент. Дорогі діти! Шановні вчителі, батьки. Сьогодні ми з вами вирушаємо в 50-те
ювілейне плавання по бурхливому океану шкільного життя. Державний Прапор України
дозволяю підняти.
Ведучий 1.Право підняти Державний Прапор України надається …
Рівняння на прапор!
(Звучить Гімн України.)
Ведучий 1. Право покласти квіти до Обеліску Слави надається кращим учням школи.
(Звучить музика.)
Ведучий 2.Бажаю успіху і знань.
Змагань, і віри, і дерзань.
Знання потрібні для життя,
Для України майбуття.
Прийміть вітання від директора школи ___.
(Виступи гостей.)
Ведучий 1.У вересневий день погожий,
Школо рідна, ти так схожа
На корабель, що пливе у даль.
Найкращий екіпаж — це першокласники. Погляньте на них: вони сьогодні найщасливіші.
Адже їх супроводжує Золота рибка.

(Шум моря, крик чайок.)
Золота рибка
В океані знань і науки
Я, рибка, проживаю
І мрії всіх і завжди
Я, чарівниця, знаю.
Мої маленькі друзі!
Настав святковий час.
Давайте, поспішайте,
Зустрінемо радо вас.
(Виступ першокласників.)
Першокласник 1.Я хвилююся, як ніколи,
Я хвилююся весь час,
Адже я прийшла до школи —
В перший раз у 1 клас.
Першокласник 2.Вранці я прибіг бігцем до школи,
В ній я ще не був ніколи.
А зі мною мама й тато,
Бо і в них велике свято.
Першокласник 3.Кличе дзвоник всіх у клас,
Приготуймо букварі.
Називатимуть нас
Школярики-школярі.
Першокласник 4.Ми — найменші школярі.
Годі бігати в дворі!
Будемо читать, писать,
Літери й слова складать,
Першокласник 5.Не журіться, мами,
Вас не підведемо,
З квітами й піснями
Ми в життя ідемо.
Першокласник 6.Ранок вже нас будить
Світло-голубий.
Школо, рідна, люба,
Двері нам відкрий.

Ведучий 2. Одинадцятикласники урочисто вручають Ключ Знань першокласникам. Цим
символічним ключем ви відкриєте двері у чарівну Країну Знань.
Ведучий

1.

Запрошуємо

батьків

першокласників

сказати

напутнє

випробуваннями, які чекають на їхніх дітей під час плавання до Країни Знань.
(Звучить музика «Жито сіється».)
Ведучий 2. Кораблі вже біля причалу
Стоять, готові відпливти,
Дмуть вітри і підіймають хвилі,
Океан шкільний вже клекотить.
(Звучить пісня «Тельняшка».)
Ведучий 1. Екіпаж «Одинадцятикласник»
Готовий переможцем
Шлях далекий і важкий пройти.
(Виступ учнів 11 класів, звучить пісня.)
Одинадцятикласник 1.Школа моя, рідна школо,
Казка тепла й доброти.
Одинадцятикласник 2.Стежка від тебе хрещата
Нас веде у світи.
Сьогодні ж покличе до школи
Не зовсім звичайний дзвінок.
Він є ювілейний,
Тож бадьоро підемо всі на урок.
Одинадцятикласник 3.Ходили до рідної школи
Бабуся, і мама, і брат.
Ось нова прийшла уже зміна.
Шкільному дзвінку — 50.
(Звучить пісня.)
Одинадцятикласник 4.Вас сьогодні, малюки,
Ми вітаємо залюбки
І бажаєм щиро вам,
Всім майбутнім школярам:
Ви навчайтесь на 12,
Не підводьте ваших мам.

слово

перед

Одинадцятикласник 5.В нашій ви сім'ї — найменші.
Оглядайтеся ж довкола,
Будьте ви у всьому перші,
Щоб пишалась вами школа.
Одинадцятикласник 6.Від серця подарунки
Сьогодні ви прийміть
І нас, найстарших друзів,
В навчанні й поведінці,
Глядіть, не підведіть.
(Звучить музика. Вручення подарунків першокласникам.)
Одинадцятикласник 7.Учителю!
Володарю майбутнього у часі,
Лети-лети яскраво і крилато,
Щоби Тетянки, і Ганнусі, і Юрасі
Зростали гідно,
Справжніми людьми.
Щоб не забули, хто вони і звідки,
Щоб від зірок верталися назад...
Зі стежки школу так далеко видко:
Твоя турбота — цей людиносад.
Шановні вчителі та гості свята! Прийміть від нас квіти і запрошення до танцю.
(Звучить пісня. Шум моря.)
Ведучий 2. Ми чуємо шум моря, крик чайок, тож час вирушати у подорож.
Право запалити факел Знань, який буде вірним компасом, надається Королеві Знань — ___
та вчителям, які успішно пройшли атестацію у 20.. році, вчителям-методистам — ___,
вчителям вищої категорії __
Факел Знань запалити!
(Звучить музика.)
Ведучий 1.Оголошуємо радо,
Що на наших кораблях
Зараз будуть всі команди
Й капітани у руля.
(Шум моря, гудок корабля, учні 11-х і 1-х класів пускають кораблики. Першими відпливають
кораблі «Першокласник» та «Одинадцятикласник».)

Ведучий 2. Вереснянка принесла нам повідомлення.
Вереснянка. У мене в руках телеграма від вашого вірного друга, і я із задоволенням зачитаю
її зміст.
«Любі мої друзі, я весь час спостерігаю за вашим святом. Ви вирушаєте в океан шкільного
життя, а про мене забули. Пригадайте чарівні слова — і я буду з вами».
Ведучий 1. Шкільний чекає нас дзвінок. Я прошу пригадати чарівні слова. = Дзвонику,
лунай!!!
(Звучить музика.)
Ведучий 2. Шкільний дзвінок подає свій мідний голосок за допомогою__та ___
Ведучий 1. Щасливого плавання в океані Шкільного життя! Хай у зоні вашого перебування
клімат буде завжди сприятливий для вас. Хай вашим компасом у невідомій 50-річній
подорожі стане кодекс школяра Новомиколаївської школи. Шлях буде не простий. Знайте,
що дорожче від золота ціняться знання, вміння і дружба.
Звучить пісня «Діти України». Оголошується кодекс школяра.
Экипаж наш открывает
Праздник школы в ноябре,
В плаванье мы отправляем
Корабль «Юбилей».
Брось дела свои на время,
Вспомни нежные слова,
Становись со мною рядом
Вместе –ты и я.
Припев.
Для школы любимой сердца мы открываем
Ивспомним все годы, все песенки споем.
Для школы любимой на празднике веселом
Историю нашу мы снова узнаем.
Нам нужны такие корабли на море,
Чтобы мы могли с любой волной поспорить.
Моряки нужны нам, нужен нам локатор,
А еще нам верные нужны ребята.
И тогда нам школа — дом родной
Подтвердит вам это ученик любой,
И тогда никто из нас не против
Хоть всю жизнь служить любимой школе.

Додаток
Кодекс школяра
Ми, члени екіпажу корабля «Ювілейний», ОБІЦЯЄМО
Гостям!
Шефам!
Батькам!
Випускникам!
Пасажирам корабля!
1. Під час плавання по морю спогадів МИ:
1.1. Пісні — проспіваємо!
1.2. Вистави — зіграємо!
1.3. Традиції — відтворимо!
1.4. Серця — запалимо!
1.5. Школу — прославимо!
2. Характеристика корабля «Ювілейний»!
2.1. У …каютах знаходиться …пасажири.
2.2. 38 членів екіпажу:
• новатори;
• експериментатори;
• різних справ цікавих організатори.
Вони можуть поділитися досвідом роботи стосовно:
• впровадження модульно-розвивальної системи навчання;
• програми «Крок за кроком»;
• профільного та професійного навчання;
• становлення опорної школи з туристичного краєзнавства;
• створення виховної системи «Школа — рідний дім»;
• оволодіння комп'ютерною грамотністю.
2.3. На кораблі також присутні …членів технічного обслуговуючого персоналу:
• чотири висококваліфікованих кухарі;
• за курсом корабля стежать капітан і два старпоми, які пройшли всі океани і моря і
пережили всі шторми у плаванні до країни знань.
За матеріалами: http://ukped.com

