Хай дзвонить дзвоник радісний завзято
Ведучий 1: Сьогодні першовересень зібрав на святкову лінійку дітей, батьків, гостей. І це не
дивно. Адже в нашій школі велике свято – День знань. Саме сьогодні наша шкільна сім’я
приймає поповнення – учнів 1-го класу. Вони по праву зайняли почесне місце на нашій
лінійці.
Запрошуються на лінійку першокласники.
Свято 1-го дзвінка оголошується відкритим. Звучить гімн.
Ведучий 2: Традиційно в цей день покладаються квіти до пам’ятника Т. Г. Шевченку. Це
право надається кращим учням школи.
Учень 1: І знову осінь, як щороку,
В цю світлу вересневу рань
Ми поспішаємо до школи
Набратись мудрості і знань.
Учень 2: Книжок ми напнемо вітрила,
Полинем в незнані світи.
Клянемось тобі, Україно,
Достойними тебе зрости.
Ведучий 1: Слово для вітання надається директорові школи.
Від випускників виступає учень 11 класу. Літературний монтаж учнів 5-6 класів.
Учень 1: Сьогодні сонця так багато.
І звідусіль пташиний спів.
І ми вас раді привітати
В науки храмі пресвятім.
Учень 2: Боже, Отче, глянь на діти,
На дрібненькі твої квіти!
Світи сонцем і звіздами
Над малими школярами!
Учень 3: Дай нам сили і охоти
До науки, до роботи,
Чемність квітки, серце гоже,
Пильність бджілки дай нам, Боже.

Учень 4: Щоб зросли ми здоровенькі
На потіху батька й неньки,
Дух святий хай з нами буде,
Щоб з нас стали добрі люди!
Учень 5: Зволь нам, Мати Божа, силу й волю дати,
Для рідного краю жити й працювати,
Дай, щоб ми сповняли заповіт Шевченка,
Щоб цвіла у щасті Україна-ненька.
Учень 4,6:. «Зволь над нашим краєм зіркою ясніти», –
Просять тебе нині українські діти.
Звучить пісня «Казала мені мати».
1. Казала мені мати

2. Казала мені мати

Ранесенько вставати.

До школи поспішати.

«Вмий личко, помолися,
До книжечки берися»;

»Іди, іди, не гайся,
Розуму набирайся».

3. Казала мені мати Свій народ шанувати Та славну Україну Любити до загину.
Ведучий 1. Осінній вітер весело полоще
Кленовії пожовклії листки,
А проти школи на широкій площі
Стоять маленькі наші новачки.
Ведучий 2. Оце для них багряне море квітів,
Оце для них букварики нові.
Віднині вже вони не просто діти –
Серйозні, повноправні школярі,
Але ж наші маленькі друзі стануть повноправними школяриками тоді, коли отримають
букварики.
Вручаються букварики першокласникам.
Ведучий 1. А зараз слово наймолодшим.
Першокласник 1.Листячко пожовкло, проминуло літо,
вперше з букварями вийшли з дому діти.
Вересень малечу в класи закликає,
День такий знаменний
Раз в житті буває.

Першокласник 2.Перший раз у перший клас
Привели нас мами,
Щоб жили ми серед вас,
Дружили з книжками.
Першокласник 3.Сьогодні у житті моїм
Так світло, веселково,
Добридень, мій учителю,
Добридень, рідна школа.
Першокласник 4. Це не вигадка, не казка,
Що віднині я – школяр,
Ось портфелик мій – будь ласка,
А в портфелику -буквар.
Почнемо ми з букваря світ розпізнавати,
Славне ім’я школяра будем шанувати.
Першокласник 5. Земля батьків – Вкраїна-мати, Все це наш світлий рідний дім.
Тож будемо порядкувати
По-господарському у нім.
Звучить пісня «Гей, школярики-соколи, раз, два, три».
Гей, школярики-соколи, раз, два, три.
Поспішайте всі до школи, раз, два, три.
Опановуйте науки,
Щоб не знали в житті муки, раз, два, три.
А наука вам поможе, раз, два, три.
Темні сили переможе, раз, два, три.
Станьте гідними синами України-неньки, мами, раз, два, три. (Зр.).
Ведучий 2. Всім, хто з двору в ранню пору
Поспішає в 1-й клас,
Всім бажаєм щастя гору,
Ще й здоров’я про запас.
Хай Господь усіх пильнує
І від злого хай рятує. (Посіває зерном).
З місяця, з рути-м’яти, з роси і води, з євшан-зілля – на знання, на щастя і долю, на добро і
милосердя.

Одинадцятикласниця:Молоді ми, невгамовні, поросль буйнолиста.
Нам дорогу доля вповні перейшла з дитинства.
Перейшла – і усміхнулась: «Хай щастить вам, друзі».
І луна десь покотилась колесом по лузі.
Світанковою порою доля вас позвала,
Між муравою-травою в озері скупала.
Так і ходіть з тої днини нерозлучні з нею,
Сійте добра зернини, квітніть із землею.
Урочиста передача шкільного дзвінка.
Одинадцятикласник:Вже 10 років цей дзвінок
Усіх нас кличе на урок.
Передаєм у ваші руки –
І вас хай кличе до науки.
Першокласник 1.Перший дзвінок … дадуть учень 11 класу … та учениця 1 класу…
Лунає дзвоник.
Ведучий 2: Віддав нам серпень свій уклін
І зник, мов пісня, серед гін
За обрієм широким.
У класи учнів до книжок
Покликав радісно дзвінок:
З новим навчальним роком!
Звучить вальс «Рушники» Учні 11-го класу проводять 1-й клас під рушниками у школу.
За матеріалами: http://1uholiday.biz

