Хай буде щастя в серці у батьків!
Звучать фанфари
1-й ведучий.
Розквітають посмішки навколо,
Радісно луна веселий сміх,
Це моя найкраща в світі школа
Зустрічає школярів усіх.
2-й ведучий.
Знову свята радісні хвилини,
Безліч вересневих привітань.
Здрастуй, школо! Ненька-Україна
Нас вітає всіх зі святом знань!
1-й ведучий.
Хай буде всім нам день оцей як свято,
Хай буде щастя в серці у батьків,
Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,
Хай буде радість вищою від слів.
2-й ведучий.
Сьогодні свято – свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але є учні,
для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звичайно, ми маємо на увазі тих, хто
переступив поріг школи вперше. Приготуйтесь зустріти учнів, що у цей вересневий день
йдуть до першого класу.
1-й ведучий.
Запрошуємо на лінійку найменших учасників нашого свята – першокласників разом зі своєю
вчителями.
(під музику входять першокласники)
Ми вітаємо школярів 1 А класу та їх першу вчительку _____________________________
школярів 1-б класу та їх першу вчительку ________________________________________
2-й ведучий.
Дорогі школярі! Любі педагоги! Шановні батьки, гості! Урочисту лінійку, присвячену святу
Першого дзвоника, початку нового навчального року, оголошуємо відкритою.
(звучить гімн України)
Почесне право підняти Державний прапор України надається кращим учням школи.

1-й ведучий.
Дружба і злагода об’єднує сьогодні усіх присутніх учнів, батьків, вчителів і тих, хто завітав
на свято порадіти разом з нами.
2-й ведучий.
Наші оплески і квіти, вітання для шановних гостей: (представлення гостей) …
1-й ведучий.
Наша школа… Кращої немає.
Ми на думці маємо одне…
Зараз нас директор привітає
Свято Знань для нього – головне.
2-й ведучий.
Слово для привітання надається директору школи _________________________________.
1-й ведучий.
Слово надається нашим гостям: _________________________________________________.
2-й ведучий.
Те, що буває в житті людини вперше, запам’ятовується назавжди. Мабуть, кожен з нас,
попри всі життєві негаразди і радощі, злети і падіння пам’ятає свою першу вчительку. Адже
саме вона відкриває першокласникам двері в дивний світ знань, сповнений переливами
дитинства, фантазій, допитливості й бажання пізнати невідоме.
1-й ведучий.
Ми надаємо слово першій вчительці маленьких іменинників
2-й ведучий.
Багато слів сказано на адресу наших маленьких друзів, висловлено побажань. А якими ж
вони прийшли до нас на свято? Надаємо їм слово.
(Виступ )
1-й ведучий
Ви тепер вже не малі,
Ви сьогодні – школярі.
Ми хочем книги дарувати
І від душі вам побажати
Лише 12 балів мати,
З бажанням вчитись і все знати.
Щоб вчителів ви поважали,
Своїх батьків всі шанували.
(вибігає Лисиця)

Лисиця
Ой, заждіть, заждіть, заждіть,
Дарувати не спішіть.
Ці малята не читають,
Нічогісінько не знають.
Краще я їх заберу
І до лісу віднесу.
Буду вчить, зайців, білчаток
І маленьких ведмежаток.
Вовк директором в нас буде,
Вовче хай життя забуде.
1-й ведучий.
Ти, Лисичко, не права,
Візьми назад свої слова.
В нас малята молодці,
Назвати можна їх «знавці»,
Бо вміють вже вони читати,
І рахувати, і писати,
І вірші можуть розказати,
І пісню дружно заспівати.
(Входить Всезнайко)
Всезнайко
Доброго дня, доброго дня, любі друзі!
Країна Знань радо вітає вас. Володарка доручила мені особливу місію: разом з учнями 11
класу подарувати вам подарунки.
Лисиця
Діти всі в нас молодці,
Й заслуговують на Букварі.
В школу хочу я проситись,
Буду з вами в дружбі жити.
Всезнайко
З вами підуть в 1 клас
Буратіно, Карабас,
Цибуліно і Мальвіна
Часті будуть гості в вас.

Буратіно
Я – веселий Буратіно,
Ключ від знань приніс для вас.
Всі навчайтесь на відмінно
І мене візьміть в свій клас.
Мальвіна
Зрозуміти намагаюсь…
Ти учитися ідеш?
Диву тут немає меж!
Ну, давай хутенько руку,
Ти повинен добре знать:
Тут навчишся танцювати,
І ліпити, і співать,
Як художник малювати,
У змаганнях участь брать!
Буратіно
Згоден я! Іду учитись
І таланти розвивать,
Буду старанно трудитись,
Й малювати, й танцювать!
Мальвіна
Ну й чудово! Справедливо!
Тож ходімо в перший клас.
Тут життя неначе диво.
Буде в тебе все гаразд!
Всезнайко
Школярами сьогодні ви стали,
Так недаремно вас назвали,
Свою готовність довели,
За літо всі ви підросли.
2-й ведучий
Напроти наших першокласників стоять учні, для яких свято Першого дзвоника теж особливе.
Це учні 11 класу. Ще ніби вчора їх такими ж маленькими батьки привели до школи, а
сьогодні це вже дорослі юнаки та дівчата. То ж вам слово, шановні учні 11 класу.
(Виступ учнів 11 класу)

2-й ведучий
Рідна школа – це пристань і гавань.
Сюди повертаємось знов.
Тут вічно в цім домі панує
І Віра, й Надія, й Любов!
1-й ведучий
Родинний вогонь тут палає,
Теплом наповняючи дім.
Світ знань – в нім кордонів немає.
І кожен знайде себе в нім.
2-й ведучий
Шановні першачки!
Щасливим хай буде ваш обраний шлях,
Хай вам добре у школі живеться.
А цей дзвоник, що вперше лунає для вас,
Добрим спогадом хай озоветься.
1-й ведучий
Шановні друзі! Сьогодні наша дитяча організація «Україночка» поповнилась новими
українчиками, нашими першокласниками.
Запрошуємо їх дати перший у цьому році дзвінок.
Право дати перший дзвінок надається учню 11-го класу _______________________________
та учениці першого класу.
На цьому святкова лінійка, присвячена Святу Першого дзвоника оголошується закритою
( звучить Гімн)
2-й ведучий
Дітям, квітам і деревам
Сонце світить світлу путь.
Теплим ранком вересневим
В перший клас малята йдуть.
1-й ведучий
Йдуть замріяні і чинні,
Радість ллється через край.
Зустрічай їх, Україно!
Рідна школо, зустрічай!

Право першими у новому навчальному році зайти на перший урок до рідної школи надається
першокласникам.
( випускники заводять першокласників)
1-й ведучий
Із святом вас, шкільна родина,
Країна сонячних знань.
як завжди , для нас ти на світі єдина,
прийми ж букет найщиріших вітань.
2-й ведучий
Тож хай школа наша
Живе ,процвітає,
Хай слава про неї луна!
Бажаю усім натхнення й добра,
Вогонь знань нехай не згасає
Запрошуємо усіх учнів _______________________________ загальноосвітньої школи № ____
на перший урок.
За матеріалами: http://kalanchak2.ucoz.ua

