Свято знань
Фанфари. Звучить мелодія.
Ведучий 1. Яка ласкава неба просинь!
Сьогодні свято Першого дзвінка.
І знову нам дарує осінь
Найкращі квіти з квітника.
Тут гладіолуси розкішні,
Барвисті айстри – аж горять,
А серед них жоржини пишні
Осіннім цвітом майорять.
Які ж бо дивні ці жоржини,
На них уважно подивись:
У їх пелюстках в день осінній
Веселки барви всі злились.
Струнка, на довгій квітконіжці,
Жоржина пишно розквіта.
Це значить, що пора до книжки –
Прийшла ж бо осінь золота!
Ведучий 2. Дорогі учні, шановні вчителі, майстри, гості! Вітаємо вас на Святі знань –
хвилюючому і радісному святі! Це зустрічі з друзями і наставниками, радість спілкування і
навчання, передчуття чогось нового і невідомого. А ще сьогодні ми приймаємо до нашої
родини новачків – першокурсників.
Ведучий 1. У квітах осінніх, барвистих
Ще літа палає вогонь,
І падають зорі іскристі
В тепло розпростертих долонь.
Вам небо скарби ті безцінні
Сьогодні у руки дає.
Всміхнися, моя Україно,
Ти бачиш майбутнє своє.
Ведучий 2. Педагогічний і учнівський колектив
З прекрасним святом знань поздоровляємо,
І прапор України незалежної
Як символ і надію підіймаємо!
Святкову лінійку, присвячену Дню знань, оголошуємо відкритою.

Звучить Гімн України.
Ведучий 1. День у нас сьогодні незвичайний –
Наш ліцей вам двері відчиняє.
Вересневе гомінливе свято
Просимо директора почати
Віктора Олександровича Гордієнка.
Виступ директора
Ведучий 2.Який цей день! Весь зітканий з проміння,
Увесь золотозмінний, чарівний,
Вітає вас, шановні педагоги,
Хто засіва насіння знань, добра, надій.
Низький уклін вам, вчителі мої,
Зростання душ міцна основа.
Хай думка ваша квітне барвінково,
Хай творчості не мовкнуть ручаї!
Слово для привітання надається викладачу нашого ліцею…
Учениця. Люблю тебе, моя Вітчизно мила,
Твої поля і небо голубе.
Бо ти дала мені надії крила.
То як же не любить мені тебе?
Люблю тебе я, мила Україно.
І все зроблю, щоб ти завжди цвіла.
В ліцеї буду вчитись на „відмінно”,
Щоб мною ти пишатися могла!
Люблю твої ліси, струмки, джерельця
І все – усе, що є в моїм краю!
Тепло долонь, і розуму, і серця
Я Україні милій віддаю.
Пісня.
Ведучий 1. Жодна урочистість, як і без пісні, не обходиться без рушника. Візерунки на
ньому – це символи, що оберігають від усього злого. Тож, дорогі першокурсники, прошу вас
пройти під рушниками, щоб не зазнали ви біди і незгоди у вашому домі. Як кажуть у народі,
хай стелиться вам доля рушниками. Хай завжди буде з вами молитва і благословення на
навчання, працю та творчість.

Ведучий 2. Так в добру путь, із вірою в майбутнє,
Хай вас вперед веде науки знань зоря,
Яка вогнем засяє незабутнім,
Бо знань зерном живе уся земля!
Звучить пісня „Ласкаво просимо”. Викладачі тримають рушники, під якими проходять
першокурсники.
Ведучий 1. Дорогі друзі! На цьому наше свято завершено. Всього вам найкращого!
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