Цей Дзвіночок Золотий
Звучать фанфари. Ведучі 1-й і 2-й починають свято віршами.
1-й ведучий.
Дзвінок голосистим птахом
Знов пролетить уранці.
І ми починаємо вчитися
Натхненно добру і праці!
2-й ведучий.
Цей шлях нелегкий – ми знаємо!
Та треба старанно вчитись.
Всі перешкоди здолаємо –
Будете нами гордитись!
1-й ведучий. На урочисту лінійку запрошуються наші першокласники і випускники.
(Під музику учні 11 класу заходять разом з першокласниками)
2-й ведучий. Право підняти Державний Прапор України надається учневі 11-го класу :
………………………………………………………….. Рівняння на Прапор!
(Звучить Гімн, підняття Прапора)
1-й ведучий. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується відкритою!
2-й ведучий. На нашому святі присутні:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
1-й ведучий. Слово надається ……………………………………………..
2-й ведучий. Слово надається ……………………………………………..
1-й ведучий. Слово надається директорові школи ……………………..
Звучить музика (Виходить «Буквар»)
«Буквар». Здрастуйте,

я – «Буквар». І невипадково з'явився тут, адже сьогодні свято,

сьогодні День Знань. Ось тому я приніс з собою чарівну Книгу Знань. Але вона набуде своєї
чарівної сили тільки за допомогою Чарівного Дзвіночка, який я подарував нашому другу, Котигорошку, і з хвилини на хвилину він буде тут
(«Буквар» йде).
Звучить музика. Приходить Богиня Знань
Богиня Знань. Здрастуйте, друзі! Я – Богиня Знань, прийшла до вас на це чудове свято –
День Знань зі своїм другом Котигорошком. Але він завжди запізнюється, бо в нього поважна
причина: всім на своєму шляху допомагає!

Звучить фонограма «Козацький марш»
Біжить Котигорошко і в руках у нього Дзвіночок
Котигорошко. Здрастуйте, шановні! Трохи не запізнився. Бабусю через дорогу проводив,
старенька дуже... Але встиг принести вам Чарівний Дзвіночок, що відкриє Книгу Знань.
Цей Дзвіночок Золотий,
Він Чарівний – не простий:
Коли дзвін його лунає,
Книгу Знань він відкриває!
Дзвіночок відкриє книгу, де зберігаються веселі затії і незвичайні уроки. І він повинен
знаходитися в руках першокласників, які прагнуть до знань.
Богиня Знань. І я передаю мікрофон для виступу першокласникам.
Слова першокласників
1. Я поспішаю,
Я в школу мчуся!
Ура! Я – школяр!
Ура! Я вчуся!
2. Я читатиму до літа,
Як дорослий вже школяр!
Добре, дуже добре, діти
Що придумав хтось «Буквар».
3. Будемо всі вчитись в школі
Ми без лінощів, і мук.
Кожен стане з нас відомим
В світі доктором наук.
4. Я сьогодні першокласник
І до школи ще не звик,
Не помітите як буду
Називатись випускник.
5. Ми тепер не просто діти,
Вдень не будем спати!
Час настав вже біля дошки
Нам відповідати.

6. Відкривайтесь ширше, двері!
Пролунає хай дзвінок!
Поспішаємо на перший
У житті для нас урок!
Богиня Знань. Молодці, діти! Я бачу, що вам сміливо можна довірити Чарівний Дзвіночок,
він буде в надійних руках.
(З'являється «Буквар»)
«Буквар»: Друзі, зараз в школу був доставлений Указ з Країни Знань.
"УКАЗ" читають ведучі.
1.

Указ по _____________________ школі від 1 вересня 201___ р.

2.

З сьогоднішнього дня вважати учнями тих, хто відважно вирішив підійматися до самих

вершин людського знання – це першокласників.
3.
4.

Випускникам подарувати подарунки для першокласників.
Право дати перший дзвінок, що ознаменує початок навчального року, надається

відміннику _________________ і першокласниці __________________.
5.

Всім, всім, всім привітати один одного зі святом. Подарувати квіти вчителям і

працівникам нашої школи.
Музика
1-й ведучий. З новим навчальним роком! Сподіваємося, що цей рік принесе багато цікавого і
корисного. І, звичайно, всі ідеї та задуми втіляться в життя!
2-й ведучий. Право першими піти з лінійки надається випускникам і першокласникам.

