Свято першого дзвоника
Ведучий 1. Цей день наповнить золотом блакить,
Розсипле пахощі весняних квітів.
Він подарує незабутню мить.
Теплом дитячих душ зігріє.
Ведучий 2. Цей день засяє сяйвом школу,
Всміхнеться просинь гомінка.
Цей день не вернеться ніколи,
Розтане піснею останнього дзвінка.
Ведучий 1.Почну поему про останній дзвоник. Що в ньому?
Ведучий 2.

Знань важкі і пишні грона.

Ведучий 1.

Що в ньому?

Ведучий 2.

Ми і наші поривання.

Ведучий 1. Що в ньому?
Ведучий 2.

Сум і музика прощання.

Ведучий 1. Почну поему й відшукаю слово, з якого варто розпочати мову.
Ведучий 2.

Що в ньому?

Ведучий 1.

Сміх і звуки гомінкі. І досвід літ. Воно – „випускники ”

Ведучий 2.

Вони йдуть на лінійку – вітайте. На сьогодні найстарший наш клас.

Ведучий 1.

Хай здійсняться всі ваші бажання. Ми всі дружно вітаємо вас.

Ведучий 2.

Зустрічайте випускники … та їх класні керівники.

Ведучий 1.

Урочиста лінійка присвячена святу останнього дзвоника оголошується

відкритою.
(Гімн)
Ведучий 2.

Традиція у нас існує здавна.

В хвилини смутку чи врочистих свят.
Несемо квіти воїну-афганцю,
Що молодим загинув і не повернувсь до нас.
Ведучий 1. У цій поемі є весна і літо, є вчителі й такі нестримні діти.
Ведучий 2. Тут є усі хто завітав на свято. Що ж саме часом поему починати.
Ведучий 1. Були уроки і було навчання.
Були і успіхи й розчарування.
Ведучий 2. Завершились нелегкі перегони.
Підводить підсумки останній дзвоник.

Ведучий 1. Слово надається директору школи … (нагороди, грамоти).
Директор надає слово гостям (презентація шкільної форми)
Ведучий 2. Ми повертаємось в цій оповіді знову.
До нашого героя головного.
Як бачите прийшли їх привітати.
І вчителі і гості, мами й тата.
А ще такі кумедні і хороші, випускників вітають наймолодші.
Першокласники:
Ми сьогодні завітали, щоби нас запам’ятали.
Бо хоча малі ми ще. Розуміємо усе.
Але нам найцікавіше на найстарших подивиться.
Незвичайні всі вони – стати б схожими на них.
Щоби вчитися старанно як ….
Стать в комп’ютерах метким, як …
Ну, а я струнка і стильна як … чи …
Щоб як … танцювати я й вночі не буду спати.
Хочу бути як … – він цікавий як ніхто.
Є для нас предметом мрій: ….
Будем добрі і надійні, наче …
Елегантні як ніхто …
Дуже скромна і старанна …
Наші хлопці у захваті від красивих …
Ой мрійливі та пригожі, скромні та серйозні це … – закохатись можна.
… нашептав на вушко, бути прикольним як …
Працьовитим, невгамовним бути в школі, вдома.
Здогадались, ну звичайно ...
Хотілось побажати … так жити, ніби зірка на екрані.
Мої вітання ... Такою ж будь веселою й надалі.
В цей день святковий я … бажаю щоб щастя у житті не мало краю.
Моя мрія теж здійснена – бути як ...
І … в школі поважають. Бо знання міцні і вроду випускниці мають.
Це ж природжена артистка, творча це натура, мабуть всі вже здогадались? …
А які були у … знамениті ролі, колоритні і яскраві – не забуть їх в школі.
Господарський він, силач. Це ж … наш – ….
І ось дійшли ми всі до головного. Випускникам надати слово.

Одинадцятикласник 1:
Ось уже і стали ми дорослі,
- Радість і батькам, і вчителям.
Школярі завидують молодші,
І луна дзвінок останній нам.
Одинадцятикласник 2:
Де з роками будемо не знаєм.
Як складеться доня молода.
Але в школу в гості завітаєм.
Як пташки до рідного гнізда.
Одинадцятикласник 3:
Вчителі – наставники у школі.
Щастя – долю нам плекали ви.
Не забудемо ми вас ніколи,
Пам’ятати будемо завжди. (Квіти)
Все знов зійшлось в коловорот єдиний.
Завершується дія швидкоплинно.
І ось востаннє так зухвало й гордо
Звучить дзвінок хвилюючим акордом.
Право надати останній дзвінок надається учню 11 класу та учениці 1 класу …
Десятикласник 1.
Краса душі вас, друзі, не покине,
І в дійсність перетвориться мета.
Хай кожен стане гордістю родини,
В якій панують мир і доброта.
Десятикласник 2.
Нехай не скривдить вас лиха година.
От і настав ваш неповторний час.
Своє ім’я підтвердити людини.
Ми щиро друзі віримо у вас.
Десятикласник 3.
Я вам бажаю успіхів, удачі.
Розправте крила, високо летіть.
Усе робіть, будь-ласка, якнайкраще!

До школи повертайтесь хоч на мить.
Ведучий 1.Право першими зайти востаннє на свій останній урок надається випускникам і
першокласникам.
Ведучий 2. Спасибі всім хто прийшов на свято. Ми не говоримо „Прощавайте”.
Ведучий 1. Ми говоримо „До побачення ”
(Коридор з рушників)
За матеріалами: http://tzoshschool.ucoz.ru

