Свято школи й школярів
На лінійці присутні 1, 5, 9, 10, 11 класи.
Ведуча 1:Дорогі вчителі, батьки, діти, ось і закінчилося веселе літо, знову завітала до нас
осінь. А разом з нею і наше традиційне свято – День Знань, День першого дзвоника. Ми
знову зібралися нашою дружньою родиною, яка сьогодні збільшується на ___ дітей.
Ці маленькі дівчатка та хлопчики прийшли на зміну нашим учням 11-х класів, яких

чекає

останній шкільний рік.
Привітайте їх, тих, хто буде прославляти ім’я школи

________________ творчими

досягненнями, спортивними рекордами, найкращими знаннями.
Привітайте учнів 1-х класів, серед якихє зовсім маленькі, яким виповнилось лише 6 років.
Звучить музика
Ведуча 2: Увага, школо! Звучить гімн України. Стояти струнко.
Звучить гімн України.
Ведуча 1: Добрий день усім! Із святом!
Всім дівчатам і хлоп"ятам,
І суровим парубкам,
Й полохливим малюкам,
І щасливим вчителям –
Мій привіт осінній вам.
Жодних сумнівів не маю:
Кращий день в календарі –
Свято школи й школярів!
Ведуча 2: Я бачу у всіх вас чудовий настрій, адже ви знову зустрілися із друзями, із рідною
школою, за якою ви трішки скучили. І наша школа теж нудилась без вас, у тиші та самоті.
Сумували без щоденних проблем вчителі, завучі та директор.То ж дозвольте надати слово
для привітання нашому шановному пану директору
Ведуча 1:На нашому святі присутні гості
Ведуча 2: Головні дійові особи на нашому святі – це маленькі першокласники, наші малюкиновачки. Тріпочуть їхні серденятка, адже сьогодні вперше пролунає для них шкільний
дзвоник, вперше сядуть вони за шкільні парти.Які ж вони, наші наймолодші братики та
сестрички? Обов’язково – розумні, працелюбні, веселі, симпатичні. Але вони й самі себе
покажуть. Надаємо їм слово.
Виступ першокласників. Музика

Ведуча 1: Я сам прокинувся уранці,
Швиденько глянув у вікно,
На перше вересня у ранці
Все приготоване давно.
Щоденник там лежить і зошит,
І книжка є, і олівець.
Я не боюсь нітрішки, зовсім,
У школі буду молодець.
Усі я майже знаю букви,
Еге ж, учитимусь на 5.
Ви лиш скажіть, чи можна буде
У клас з собою маму взять?
Пісню співають діти 1-го класу
Після слів дітей вірш читає вчитель 1-го класу
Вчитель: Дорогі мої діти, мої ластів’ята!
Встало сонце ласкаве і світ заяснів!
Я безмежно щаслива і дуже багата:
Скільки ж дочок у мене і скільки синів!
Я покликана вас в цьому світі навчати,
Перші кроки сміливі робити до знань.
Щоб у світі прекрасному праведно жити,
Перепони долати в житті без вагань!
Вас чекає у школі життя веселкове,
Не лякайтесь нового. Сміливо ідіть!
Вчителі вас зустрінуть привітно, чудово,
Тільки ж ви всі предмети старанно учіть!
Не забудьте, що успіх у праці прибуде.
То ж трудіться щоденно, щоб вчитись на 5.
Будуть з вас, мої любі, прекраснії люди.
Пречудовії люди! З моїх ластів"ят!
Ведуча 1:А зараз за традицією найкращі квіти України дарують учні вчителям.
Звучить музика

Ведуча 2: Серед нас є учні, які в школі вже не новачки, але хвилюються не менш, ніж
першокласники – це учні 5-х класів. Їх чекають вже знайомі предмети.
Але будуть і такі, з якими вони вперше познайомляться.
Ведуча 1: Тобі цікаво, де ростуть банани?
А де пустелі, все піски, піски...
В яких лісах є мавпи-павіани,
А де сніги і карлики- ліси?
Де гори є, а де степи й поля,
А знаєш ти, яка твоя Земля?
Дай руку! Поведу тебе
У край чудес. Де море голубе...
По всій землі! А ти все помічай.
Я – Географія! Мене ти добре знай!
На землі народів багато,
Ну а мов скільки в світі, аж жах!
І по-різному маму і тата
Називають у різних краях.
Сонце світить, і пташка співає,
Рідна мова джерельцем дзвенить.
Ну а як це француз називає?
На англійській, як "сонце" звучить?
А для того, щоб всіх розуміти,
Щоб розумним у світі прожить,
Треба мови народів учити,
І свою, українську, любить!
Історія – це шлях земний людини
В минулому від створення Землі.
І день сьогоднішній, століття і години –
Це люд простий, царі і королі.
Усе, що десь, колись, щось відбувалось
На всій планеті і в усіх кутках,
Воно в історії зібралось
По ерах, по століттях і роках.
І щоб про все якесь поняття мати,
Історію учи, щоб добре знати!

Ведуча 2: За традицією в цей урочистий день всіх учнів нашої школи благословляють на
добре навчання батьки.
Слово надається батькам, які потім засівають.
Звучить музика
Першокласники читають вірша
Першокласник 1: Сонечко, сонечкозагляда в віконечко
І лоскоче промінцем.
Мама каже: "Донечко, тебе кличе сонечко
В школу з "Букварем".
Першокласник 2: Нас учителька навчить
Музиці, читанню...
Серденько у нас щемить
Вже від хвилювання.
Першокласник 3: Хочемо вже на урок,
Ми його чекаем...
Хай же пролуна дзвінок,
Хай для всіх співає.
Ведуча 1: Не будемо випробовувати терпіння наших юних учнів. Дати перший дзвоник
запрошуємо
учня 11 класу ______________ та
маленьку ученицю 1 класу
Ведуча 2: Під звуки дзвоника ми проводжаємо до класу наших найменших учнів.
За матеріалами: http://vlachentsy.com.ua/

