Щасливого вам старту!
(На подвір’ї школи звучать дитячі пісні та пісні про школу. Учні 2-10 класів стають на
визначені місця. Звучать закличні звуки фанфар).
Учень 1:
Світлий вересень знову скликає
В рідні школи своїх дітлахів.
І до книжки, до знань закликає,
Щоб учився тут кожен й мужнів.
Учень 2:
Здрастуй, школо! Я скучила за літо
За уроками, класом своїм,
І за сонцем, що в вікна відкриті
Гріє променем нас золотим.
Учень 3:
Здрастуй, школо! Чекають уроки
І веселі перерви на нас.
Ми до знань робим впевнені кроки,
Переходимо з класу у клас.
Учень 4:
Світлий вересень в школу скликає
І чудовий, і радісний час.
Школа двері для нас відчиняє
І запрошує в затишний клас!
Ведуча 1:
Шановне товариство, дорогі наші наставники – вчителі, батьки, гості.
Вітаємо вас на святі Першого дзвоника, на радісному святі Знань, яке віддавна стало для
всіх школярів країни традицією. Цей урочистий день найрадісніший для наймолодших дітей
учнівської родини – школярів-першокласників. Зустрічаймо їх. Вітаємо їх оплесками.
Сьогодні вперше на шкільне свято прийшло _____ учнів. Вітаю радо всіх я вас ________________________________________________________________________________
__________________________________________________ . Будьте дружними, здоровими,
щасливими. Наші вітання шановним батькам. Впевнена, що цього вересневого сонячного дня
кожен з вас згадав своє шкільне життя. А сьогодні уже ваші діти школярі. Тож будьте
мудрими, наберіться якнайбільше терпіння у вихованні нашого молодого покоління.

(Лунає дитяча пісня. Випускники ведуть за руки першокласників. Перед учнями йдуть
учителі – класоводи. Старшокласники стають на свої місця і ставлять перед собою
першокласників. Музика стихає).
Ведуча 2:
Школо! Рівняйся! Струнко! Державний прапор України підняти!
(Звучить гімн).
Ведуча 1:
Свято Першого Дзвоника оголошується відкритим.
Ведуча 2:
Слово для привітання надається директору школи ___________________________________.
(Виступ директора школи)
Ведуча 1:
На нашому святі присутні гості
Слово надається
(Виступи гостей)
Ведуча 2:
Діти! Учитель ваш найращий друг
Вам відкриває всі дороги,
Які до щастя вас ведуть,
Ведуть до перемоги.
Шановні вчителі! Прийміть цей танок у подарунок від своїх учнів.
(Танок виконують учні нашої школи)
(Випускниця виводить до мікрофона першокласників)

Випускник
Ми привели собі на зміну
Маленьких учнів – перший клас.
Учіться, любі, на “відмінно”,
Ростіть, мужнійте, в добрий час,
А ми останній рік ідемо
До школи топчемо стежки.
І теж мужніємо, ростемо,
Сюди ідемо залюбки.
Бо тут навчилися дружити,
Пізнали, де добро і зло.
У школі ми вчимося жити,
Усім нам дуже повезло,
Що в нас такі хороші люди,
Найкращі в світі вчителі!
І вам тут, діти, добре буде,
Це краще місце на Землі!
(Виступ першокласників)
(До мікрофона підходить вчителька 1 класу ____________________________________)
Учителька:
Я беру твою руку, дитино маленька, щиро,
бережно й ніжно в долоні свої.
Поведу через казку, не бійся, рідненька,
У незвідані далі, далекі краї…!
(Учителька веде дітей на відведене місце на лінійці)
(Пісню “Школьная пора” виконує учениця ___ класу _______________________________)
Ведуча 1:
Сьогодні на нашій лінійці присутні ті, для кого цей перший дзвінок буде останнім – це наші
11-класники. Цей навчальний рік буде для вас вирішальним.
Ведуча 2:
Любі наші одинадцятикласники, сьогодні ви вже дорослі: дівчата – чарівні красуні, хлопці –
змужнілі юнаки. Ви дивитесь на першокласників і усміхаєтесь через їхню незграбність,
несміливість і сором’язливість.

Ведуча 1:
А не так давно ви були так само маленькими і, можливо, ще смішнішими і
сором’язливішими. Тож привітайте сьогодні вашу зміну – першокласників.
(Виступ 11-класників).
Випускник 1:
З усмішкою згадую той час,
І не забуду у житті ніколи,
Як мене, маленьку, в перший клас
Мама з татом привели до школи.
Я так само, як і ці малі
Зайчика у ранець пакувала.
Школа – краще місце на землі!
Тільки я тоді про це не знала…
От уже й до фінішу наш біг!
Ще ривок і ляжуть нам під ноги
Сто нових незвіданих доріг,
Що для всіх лежать біля порогу.
Ще ривок, ще рік! Іще ледь-ледь!
І життя доросле нас чекає,
Що ж, дівчата й хлопці, в добру путь !
Час від нас роботи вимагає!
Випускниця 2:
Сьогодні ми вручимо першокласникам першу і найголовнішу книжку – Буквар! Учіться,
любі діти, старанно. Пам’ятайте, що все в житті починається з малого. Усе має свій початок і
закінчення. Тільки час не має вороття. Тому втрачений час не можна повернути, не можна
наздогнати. Пам’ятайте про це і щодня сумлінно працюйте, учіться, переборюйте труднощі,
бо це дуже важливо!
В добрий час, маленькі школярі!
(Випускники вручають першокласникам Букварі й подарунки).
Ведуча 1:
Я люблю рум’яну осінь,
Над садами чисту просінь.
Золото пшениці в полі,
Перший дзвоник в нашій школі.

Ведуча 2:
Де наш дзвоник-трудівник?
Де шкільний наш помічник?
Святково, збуджено, незвично лунає прискорений крок,
І срібно, і дзвінко й заклично лунає
Вже перший дзвінок.
Ведуча 1:
Право дати 1-й дзвоник надається учениці першого класу та учневі 11 класу
____________________________________________________________________________.
Ведуча 2:
Школо! Рівняйся! Струнко! Прапор України опустити! (Гімн).
Ведуча 1:
Свято Першого дзвоника оголошується закритим.
Ведуча 2:
Любі діти! Сьогодні ви ступили ще на одну життєву сходинку, котра поведе вас у широкий
світ знань. За добрим народним звичаєм благословляю вас. А ще, дорогі наші діти, засіваємо,
немов ниву, ваші голівки житом – пшеницею, щоб зростали ви в школі не пустоцвітом, а
сповнені зернами знань.
Ведуча 1:
На перший урок першими запрошуємо наймолодших школярів – учнів перших класів,
котрих поведуть одинадцятикласники.
Щасливого вам старту у новому навчальному році, дорогі школярі!
(Музика. Учні з класними керівниками йдуть на перший урок).
За матеріалами: http://vchitel.com.ua

