Cтежини повернули до школи
На шкільному подвір’ї шикуються учні школи.
З гучномовця лунає музика, біля столу президія, ведучі. Лунають позивні.
Ведуча 1: Здрастуй вересень, світлий вересень, руку дай!
Пахне м’ятою, світлим вересом рідний край..
Ще жоржинами ясночолими квітне сад.
Поряд з айстрами та гвоздиками виноград.
Ведуча 2: Розмовляємо із калиною – ну й краса
Наче лебеді над калиною небеса.
Глянув вересень із усмішкою - в школу час
Він із зошитом, він із книжкою входить в клас
Заступник директора школи розпочинає лінійку. На лінійку запрошуються 1-класники і 11класники. Займають відведені місця.
Під музику... на лінійку заходять учні
Ведуча: Злиньте в небо крилато,
Наші думи й думки,
Ми сьогодні на свято всі прийшли залюбки.
Ведучий: Свято знань – свято сили,
Свято розуму і вмінь.
Щоб прожить життя яскраво,
Треба знати, треба вміть.
Ведуча: Свято знань – свято пісня.
Що лунає в душі.
Коли думка провісна
Їм складає вірші.
Заступник директора школи: Святкову лінійку, присвячену Дню Знань оголошуємо
відкритою.
Лунає Гімн України
Ведуча: Директор школи – фігура центральна
Як кажуть в народі – всьому голова.
Директор на місці – то й школа у шані,
І як він скерує – так підуть діла.
То ж с особливе йому шанування,
А ви з його вуст – отримуйте вітання.

Слово для виступу надається директору
Ведуча: У нашій дружній родині,
Що школою зветься,
Є присутні гості,
Бо так здавна ведеться.
Ведучий: Ми їх бачити раді
На нашому святі,
Бо на теплі слова
Наші гості багаті
Представлення гостей...
До слова запрошується...
Ведуча: Хвилюються сьогодні першачки, але не менш за них хвилюються їхні мами й тата.
Адже вони сьогодні теж пішли до першого класу. І їм теж доведеться читати й писати,
розв’язувати приклади й задачі, робити аплікації, малювати.
Запам’ятайте, матері й батьки, цю днину
Любов велику до всіх вас.
Свою малу-малу дитину.
Ви привели у перший клас.
Ведуча: Так у народі повелося, що дитину в добру путь благословляє найдорожча людина на
землі – мама. Від усіх мам до вас, наші маленькі, звертається мама
Виступ матері
Ведуча: Дорогі друзі! Подивіться на наших першокласників.
Подивіться на них. Які вони гарні.
Слово надається 1-класникам
(під музику...до мікрофона підходять 1-класники)
Ого! Яка здорова школа!
І так багато всіх довкола.
Невже ми теж тут будем вчитись?
У світлих класах тут сидіти?
Так, друже, аж 12 років,
Ми будем вчитись крок за кроком,
Почнем із букв і цифр простих,
Дійдемо до наук складних.

Нам сьогодні вже наснилось
Вереснилось нам у снах,
Що й дерева зарясніли
Вже оцінками в садах.
Ми сьогодні прокидались
До світанку безліч раз
Через те, що так боялись
Запізнитися у клас!
Повні ранці за плечима
Нелегкі, але дарма
В нових зошитах чин-чином
Ані плямочки нема.
Нам подобається світо:
Гарно тут, дітей багато,
І великих, і маленьких,
І чорнявих, і біленьких.
Як оглянемось навколо
Всі веселі, всі сміються.
І такі хороші тьоті,
Ті, що вчительками звуться.
І директор ніби добрий,
Тож я дуже прошу Вас:
Тата, маму і бабусю
Зарахуйте в перший клас!
Переживать нема чого!
Тут вчителі які – ого!
Вони – найкращі в цілім світі,
Це знають і батьки, і діти.
Я в курсі справи – гарантую!
Моя тут мама вчителює.
Будем вчитись ми усьому
Всі дізнаємось про світ,
Щоб із школи всі додому
Несли рідним радість втіх.
Обіцяєм дружно жити

І учительку любити.
А закінчим перший клас,
Не впізнаєте ви нас!
Отож прийміть до себе нас
В свою сім’ю, у перший клас.
Діти ми – усі слухняні
В колектив великий, знаний
Із задоволенням ідем
Знайте: ми не підведем (разом)
Під музику 11-класники вручають подарунки 1-класникам
Заступник директора школи: Слово надається 11-класникам:
Під музику... до мікрофона підходять 11-класники
Нарешті діждались! Які ми щасливі!
Бо школа ще кличе у клас.
Навчали нас 10, вкладали в нас сили
Ще рік ви потерпите нас
А рік цей важливий – рік дум і тривоги
Аж обертом йде голова
Як правильно вибрать потрібну дорогу
Щоб виконать всі настанови й слова
Уже нам завісу життя піднімає
Широкий там світ без кінця
Останній лиш рік ми до класу ступаєм,
І завмирають від цього слова
Яке воно, завтра, що скоро прийде?
Чи кожен із нас своє щастя знайде?
Чи збудуться мрії, завітнії сни?
Чекати недовго – ще лиш до весни.
Ще рік відкривати нам з вами світи
Ще рік й пролунає тривожне – "лети"
Цікавих уроків, моментів складних
Ще рік, щоб узяти найкраще із них.
1. А це ось гніздечко –
Сиділи тут ми.
Ще мить -

І готові змахнути крильми
2. А це - наші мрії,
Хай линуть до зір.
Вони всі здійсняться.
Нам, школо, повір.
3. А це ось – дитинство,
Бо діти – це квіти.
Біжить воно швидко,
Його не спинити
11-класники виносять корзину з дівчинкою.
Під музику ...дівчинка вистрибує з корзини і біжить до першокласників( до першокласників )
А ви щоб знали, пустуни маленькі,
Що в школі не здіймають галас, сміх.
Оціночки любіть – 12-тки гарненькі,
Бо люблять, як не жаль, вони не всіх.
Та хвилюватись тут нема чого,
Бо вчителі у школі «о-го-го».
Досвідчений тут кожен педагог,
У галузі своїй він ас, і цар, і бог.
Ми вже розумні стали, а за вас
Учителі візьмуться мудро враз,
А потім старші попрацюють з вами,
І станете ви всі професорами
Бо тут директор любить школу
Ще краще, як свій рідний дім,
І завуч з розкладом готовим
Рука є правая при нім.
І мовники у нашу душу
Слова найкращії кладуть,
А математики усіх нас
На мову цифр перекладуть.
До наших кліток доберуться
Із біології знавці.
Географи всім допоможуть
Відвідати країни всі.

Історики розкажуть вміло,
Хто бог, хто цар, а хто король,
А фізик, хімік, англічанин?
У них також важлива роль.
Розмови тут проходять щирі
З психологом на тет-а-тет,
А є ще вчитель, що поможе
Списать шпаргалки з інтернету.
Бібліотекар вмить останню
Дасть книжку – виручить з біди.
Така прекрасна наша школа.
Ну як до неї не ходить?
Тож сійте поміж нас розумне, добре, чисте,
Як господар ниву засіва.
В нашім полі нині переджнив’я,
А весною будуть вже жнива.
У повсякденній клопіткій роботі
Сонце сходить і шумить трава.
Від душі батькам уклін доземний,
Вчителі – вам слава світова!
Дорогі вчителі! Ці чудові квіти вам.
Під музику учні вручають квіти вчителям.
Першокласниця: Ну і прикрість! Ще й яка!
Що за свято без дзвінка?
Старші учні, поможіть,
В школу дзвоник принесіть.
Під музику ...11-класники виносять символічний дзвоник
Ведуча: Мій перший дзвоник, як душа моя,
Весь світ собі до серця пригортає!
І разом з ним співає вся земля,
І вся земля тебе із ним вітає!
Ведучий: Тож нехай лине в школі срібний дзвін,
Про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім,
Він, наче птах, у небеса злітає!

Заступник директора школи. Право подати 1-ий дзвінок надається
11-класнику...
та 1-класниці...
Заступник директора школи. Свято першого дзвінка оголошується закритим.
Лунає Гімн України
Під мелодію 1-класники й 11- класники покладають квіти до обеліска Слави.
За матеріалами: http://mirvol.at.ua/

