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свята Першого дзвоника, приуроченого Дню Знань
«Сонячна країна знань»
Лихолат Заріна Анатоліївна,
педагог-організатор.
Міхеєнко Надія Василівна, вчитель музики.
На шкільному подвір’ї звучать пісні про школу. Учні, гості, вчителі займають свої місця.
Фанфари!!!
Організатор. Доброго ранку , дорогі діти, шановні вчителі і гості. Сьогодні ми раді вітати
вас знову у стінах рідної школи.
Ведуча. Небесні вітрила блакитні
Осіння пора підняла
І росяних трав оксамит
З південних країв принесла.
Ведучий. У морі барвистому квітів,
Лунає симфонія дня.
До школи вертаються діти
На вічну дорогу знання.
Ведуча. Ось і закінчилося ще одне сповнене веселощів і радості літо. Якби не впертий
календар, то ми б і не повірили в це, адже зелень на деревах ще така свіжа, а небо таке
пронизливо синє і високе.
Ведучий. Хоч як не жаль розлучатися з веселим літечком, я переконаний, що кожен із
вас чекав початку навчання, як великого свята. Адже цей знаменний день дарує нові
зустрічі старим друзям, відкриває нові шляхи і народжує нові мрії.
Ведуча. Тож в добру путь із вірою в майбутнє,
Це свято – ніби вранішня зоря,
Яка вогнем сягає променистим,
Бо знань зерном живе уся Земля.
(на святі з’являється 1-й дзвоник)Звучить музика!!!
1-й дзвоник. Співа осіння вулиця
Веселе дзень-дзень-дзень,
Чекають радо в школі
Гучних моїх пісень.
Я - перший Дзвоник, І душа моя
Весь світ собі до серця пригортає.
Співа зі мною вся наша земля,
І школа наша радісно сіяє.
2-й дзвоник. Стійте-но, заждіть, стривай, я ніде не бачу їх,
Наймолодшеньких на святі, першокласників своїх.
Що, скажіть, із ними сталось, де поділись новачки?
Чи до школи йти злякались? Чи за школою сховались?
Відгукніться, первачки!
Організатор. Не хвилюйся, дзвонику, гадаю, що наші майбутні випускники за давньою
традицією приведуть перші класи на святкову лінійку і матимуть за честь стояти поруч з
ними. В цьому навчальному році шкільна родина Дніпровської школи поповниться на 51
гомінких, непосидючих, допитливих та кмітливих першокласників. А поведуть їх
чарівними стежками знань перші вчителі 1-й А кл – Кулеба Галина Яківна і 1-й Б кл.
Колесник Тетяна Іванівна.
Тож зарошуємо вас наші шановні первачки!
(Звучить музика, для виходу першого класу!!!)
Ведуча. Ми привели собі на зміну
Маленьких учнів – перший клас.

Учіться, любі на «відмінно»,
Ростіть, мужнійте, в добрий час,
А ми останній рік ідемо
До школи топчемо стежки.
І теж мудріємо, ростемо,
Сюди ідемо залюбки.
Ведучі.

Бо тут навчилися дружити,
Пізнали де добро і зло.
У школі ми вчимося жити,
Усім нам дуже повезло,
Що в нас такі хороші люди,
Найкращі в світі вчителі!
І вам тут, діти, добре буде,
Це краще місце на Землі!
Ведучі.
Першокласників в школі вітаємо
І, як ведеться у житті цім невпиннім,
Щасливої долі вам щиро бажаємо.
Сьогодні вас вітає Україна!
Орг. Тисячі вчителів і учнів незалежної держави України виходять сьогодні на ниву
знань, щоб штурмувати нові вершини науки, яка так потрібна кожному в житті.
Нинішнього року ми відзначаємо 18-ту річницю своєї незалежності.Любі дівчатка і
хлопчики! Ви – краса і надія нашої держави, її майбутнє, тож всім вам слід вчитися так,
щоб вами пишалися батьки і рідна школа, щоб ви могли стати гідними громадянами своєї
Вітчизни.
Урочиста лінійка, присвячена початку нового 2009-2010 навчального
року, Дню Знань та Святу Першого дзвоника оголошується відкритою!
А право підняти Державний Прапор надається учням ____________________
(Звучить Державний Гімн України!!!)
Орг. Україна моя калинова,
І прадавня, і юна і нова,
Солов’їна моя, чорноброва,
Незалежності правда свята.
Моя ненько, колиско, сестриця,
Мої крила, що звелись у політ,
У серпневому сонці іскриться
Свято – зоряних літ.
18 певних звіданих кроків
18 подихів сили й снаги,
18 років тобі! 18 років
Незалежності, правди, мети!
(Звучить пісня про Україну «День новий»!!! )
Ведучі. Осінні роси, наче самоцвіти,
Виблискують на сонці раз у раз
Прийшли із нами радість розділити
Шановні гості. Слухаємо Вас!
Ведучі. Дорогі учні, шановні вчителі і батьки!
Зі словами вітання і найкращих побажань від імені усіх гостей нашого свята до нас
звертається__________________________________________
(Вітання від гостей…………………………….)

Ведучі. У цей святковий день, шкільну родину Дніпровської школи прийшли привітати
учасники зразкового колективу спортивного бального танцю «Феєрія»! Керівник
колективу Штельмах Віталій Віталійович запрошує усіх бажаючих у світ краси і грації.
(Вітання від колективу «Феєрія»)
Ведучі Наша школа поповнилась знову,
Маленькі друзі біля нас стоять.
Давайте надамо їм слово,
Бо і вони щось хочуть нам сказать.
(Під музику виходить перший клас на східці школи !!!)
Виступ першокласників
1.
Добрий день, Дніпровська школа! –
Нам ще зовсім невідома,
Ми прийшли у перший клас,
З радістю вітайте нас!
2 Я прийшов до школи вчитись,
Бо поставив за мету:
Скоро стану інженером,
Тільки трохи підросту.
3 Поки ще казати рано,
Може в бізнес я піду
Чи фотомоделлю стану,
Як за зростом підійду.
4
Буду вчитись на відмінно
І поводитись сумлінно,
Щоб батьки могли радіти,
Що такі в них гарні діти.
5
Ми все літо готувались,
Дуже-дуже всі старались,
Щоб сподобатися вам,
Нашим першим вчителям.
6
Світить сонечко у небі,
Квіти осені цвітуть.
Нам пройти у школі треба
Довгу і веселу путь.
7
Мріяти завжди не пізно,
Роки швидко – швидко мчать,
Якщо будемо старанні,
В школі нас всього навчать.
8
А поки що ми найменші,
Наймолодші серед вас,
Перша мрія вже здійснилась –
Стали учнями ми враз!
(Пісня «Перший Дзвоник»)
Орг. Від імені педагогічного колективу зі словами вітання звертається заступник
директора Кузьміна Людмила Іванівна.
Ведуча. Зі святом вас, шкільна родина,
Країна сонячних знань
Для нас ти на світі єдина,
Прийми ж букет найкращих вітань.
Ведучий. Тож хай школа наша
Живе й процвітає
Хай слава про неї усюди луна!

Хай зірка натхнення й добра завжди сяє
І полум’я знань нехай не згасає.
А плідна праця учнів й вчителів
Освіту в Україні прославляє!
Україна. На знак того, що ви стали першокласниками дарую вам ці квіти,
Щоб весело було жити.
Принесла вам мішечок гречки, щоб між учнями не було суперечки.
А ще мішечок вівса, щоб шкільна родина була здорова уся!
11-ти кл. 1-й А ми даруємо вам підкову на щастя!
2-й І ще хліб-сіль, щоб добро у вас велося!
3-й А ще, у горщику цукерок, щоб солодко жилося!
4-й На добру згадку про цей урочистий день прийміть від нас подарунки. А
Вам, шановні, найкращі в світі вчителі, ми підносимо осінні квіти, як знак поваги, любові
та великої подяки!
Ведучий. Хай в домі Вашім завжди буде світло.
Хай люди Вам всміхаються привітно,
Нехай земля вінчає шлях в Дніпровську школу
Натхнення Вам, надії і здоров’я!
( Вручення подарунків першому класу і квітів вчителям під музику!!! )
Ведучі. Хай у вашім житті буде вічна весна
І ніколи душа не старіє,
Хай дорога завжди буде чиста, ясна
І задумана збудеться мрія.
Вальс під гімн Дніпровської школи !!!
Ведуча. Дорогі діти, хай наш дзвоник святковий Вас запросить до школи, щоб жилося
вам добре у Дніпровкі весь час. І малят, що сьогодні до школи приходять і тих учнів, що
йдуть в одинадцятий клас!
Орг. А право надати разом перший дзвоник мають - учениця першого класу Вареник Катерина і учень одинадцятого класу - Бідніченко Сергій!
1-й дзвоник. Через мить мій срібний голосок зіллється з голосами тисячі дитячих сердець,
які навчаються у школі.
(Метроном!!!)
(Лунає дзвоник)
Організатор. Освіта – світло!
Це запам’ятай!
У школі добре вчись
І різні труднощі долай!
Бажаю успіхів і знань,
Змагань і віри, і дерзань.
Знання потрібні для життя,
Для України майбуття….
На цьому наша урочиста лінійка закінчена. А зараз наших першокласників сонечко
радісними стежинками поведе на перший урок, а супроводжуватимуть їх учні
одинадцятих класів, тож давайте оплесками проведемо їх та їхніх батьків!
За матеріалами http://dnipr-szbsh.dnepredu.com/uk/site/stsenariyi-do-dnya-znan.html

