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Ведучий
Дзвінкоголосе, тепле і квітуче
Залите сонцем, радісне й пахуче,
З птахами щедре літо відлітає...
Ведучий
Три місяці – як три коротких дні:
Повітря, небо, сонце і вода...
Було чудово! Все це наче в сні...
Прощатись з літом нам усім шкода.
Ведучий
Здрастуй, школо! Здрастуй, школо!
Сяють усмішки навколо,
Першовересень строкатий
Всіх дітей вітає з святом.
День і справді незвичайний –
Розпочався рік навчальний!
Ведучий
Здрастуй, школо! Рідна, школо!
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Ширше двері відчиняй!
Ми прийшли до тебе вчитись,
Нас гостинно всіх приймай!
Ведучий
Скоро піснею заллється
У шкільнім дворі дзвінок –
І почнеться урочисто
Перший справжній наш урок!
Ведучий
Ми сьогодні всіх вітаєм
І сердечно обіцяєм:
Добре будемо ми вчитись,
Веселитись і трудитись!
Ведучий
Дорогі освітяни, учні, батьки та гості нашого свята! Сьогодні вулиці всіх міст
і сіл розквітли від дитячого щебету, юнацьких посмішок та чарівної
хуртовини осінніх квітів. День знань – справжнє всенародне свято мудрості,
доброти і людяності. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди
означає відкриття нової осяйної дороги – дороги до знань, до нових
звершень. Особливо важливим буде цей рік для наших маленьких
першокласників, які вперше ступлять на незвіданий шлях.
Ведучий
Ось на світлу шкільну путь
Першокласники стають.
Покажіться ви які,
Новобранці школярі.
Ведучий
Отже, давайте привітаємо тих, хто сьогодні вперше ступає на шкільне
подвір’я.
Вихід 1 класу
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Ведучий
У ріднім краю зелен – гай шумить.
Я б знати рада, про що він мріє – спить.
Я слухала, як кожна деревина
Шуміла віттям слово “Україна.”
Живи та міцній Українська Державо! –
Тебе захищали мільйони борців,
Щоб стяг синьо – жовтий піднявсь величаво,
І над Україною віки майорів!
Ведучий
Школа рівняйсь! Під прапор України стояти струнко! Внести прапор!
Марш
Ведучий
Україно! Соборна державо!
Сонцесяйна колиско моя.
Ще не вмерла, й не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях!
Ведучий
Урочиста лінійка, присвячена початку нового, 2016-2017 навчального року,
оголошується відкритою!
Гімн
Ведучий
Когось не діждались, хто рідний і милий,
У пам'ять обпалену біль заповза,
Воєнні могили, високі могили,
Завжди біля Вас материнська сльоза.
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Ведучий
Сльоза зорі стоїть над обеліском,
Сховавши клопоти людські і сни,
Сьогодні треба поклонитись низько
Усім, усім хто не прийшов з війни.
Ведучий
Право покласти квіти до пам’ятника загиблим у роки Другої світової війни
надається:
1______________________________________________________________
2______________________________________________________________
Мелодія
Ведучий
Світле свято! Чудове свято!
Тому і гостей в нас сьогодні багато.
І школа радо усіх їх вітає,
І дякує щиро, й гостинно приймає.
Ведучий
На нашому святі присутні гості:
1_______________________________________________________________________
2________________________________________________________________________
3________________________________________________________________________
4_______________________________________________________________________
Ведучий
Мій перший дзвоник – душа моя,
Весь світ собі до серця пригортає!
І разом з ним співа уся земля!
І вся земля мене із ним вітає!
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Ведучий
Для вас звучит пісня «Свято»
Пісня «Свято»
Ведучий
Шановний наш директоре!
Командуйте парадом!
Почути ваше слово –
Завжди усі ми раді!
Ведучий
До вітального слова запрошуємо директора НВК Лобко В.О.
Ведучий
День у сонячній заграві
Промінці нам шле ласкаві
День для кожного із нас
Хто крокує в 1 клас
Хто мандрує в 5 клас
Хто вже йде в найстарший клас
День усміхнений, квітучий
Він - для знань надійний ключик
День новин цікавих в школі
День всіх друзів і знайомих
Ведучий
До слова запрошується сільський голова ______________________________________
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Ведучий
Триває свято, адже серед нас
€ ті, хто йдуть у свій найперший клас!
Вони такі красиві, чепурні...
Ведучий.
Ех, стати б першокласником й мені?
Ведучий
Так, безумовно, вчився б ти казково!
Наш перший клас! Вам, любі, зараз слово!
Вихід 1 класу
Ведучий
Ну що ж, першокласники, чи готові до навчання?
Тоді я зараз зачитаю для вас наказ. Коли питатиму: “Ви готові?”, дружньо
відповідайте – “Готові!” Спробуємо?
Ось прийшов бажаний час:
Вас чекає – перший клас!
Ми даємо вам наказ, Ви готові?
Першокласники (усі разом). Готові!
Ведучий
Вранці швидко прокидатись,
І гарненько умиватись.
Гав у школі не ловити,
Не бігати, чемно ходити.
Ви готові?
Першокласники (усі разом). Готові!
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Ведучий
До порядку себе привчати,
У схованки з речами не грати.
В чистоті портфель тримати.
Ви готові?
Першокласники (усі разом). Готові!
Ведучий
І охайно одягатись,
Щоб приємним всім здаватись.
Не дражнитись, не зазнаватися,
Допомогти усім намагатися.
Ви готові?
Першокласники (усі разом). Готові!
Ведучий
Вчитись писати, рахувати,
Віршики розповідати.
Вчитись старанно і сумлінно, Неодмінно на “відмінно”!
Ви готові?
Першокласники (усі разом). Готові!
Ведучий
От тепер я остаточно переконався, що до школи ви готові, і вас, від сьогодні, можна
назвати – справжніми учнями!
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Ведучий
Так, їх дійсно можна так називати, бо вже дещо уміють і знають, - наприклад, вірші
уміють гарно розповідати. Доведете це нам?
Вірші першокласників
1
Коли сонце зійшло
І небо, ніби синє поле,
Схвильовані і радісні
Ми збиралися до школи.
2
Спасибі сонечку ясному,
Що проводжало нас із дому.
Спасибі вам, дрібні квітки,
Що нам прослали килимки.
3
Здрастуй, школо! Здрастуй, рідна!
Здрастуй вчителько моя!
Дуже радісно й привітно
Йде до тебе дітвора.
4
Ще вчора всі ми розуміли,
Що мама лише одна бува.
А тут ми он як збагатіли
Ще одна мама – ну й дива!
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5
Колись так і маму, малу й неслухняну,
Бабуся вела до учительки в клас.
Промчались, як вітер, роки без угаву,
Учителька ця вже навчатиме нас!
6
Нашій першій вчительці
Хочемо сказать:
«Ми вам добрий настрій
Не будемо псувать»
7
В нас вчителька добра, уважна, ласкава,
Для нас вона буде, як рідная мама.
А школа ця стане – немов отчий дім,
Нам хороше й весело буде у нім!
8
Погляньте, в руках я тримаю букет,
Для кого він – це невеликий секрет:
Для вчительки, що нас до знань поведе.
Учителько, ми вже всі любим тебе!
9
Рідні мами, рідні тата
Терпіння хочемо ми побажати
Ви самі давно навчались
Тай усе позабували
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А щоб знову все згадать
Ви з нами йдете
В перший клас.
10
Відпустили мама й тато
В світ мене помандрувати.
І самі крокують ноги
По чудовій цій дорозі.
11
Спасибі люди – трударі,
Що можем ми о цій порі
Під мирним небом йти до школи!
Хай це не зміниться ніколи!
12
Щастя й радість, гарне свято
У цей день єднає нас.
Раді мами, горді тата:
Ми йдемо у перший клас!
Ведучий
Перший клас, і перший вчитель,
Свято справжнє, крізь літа
Буде в серці вічно жити –
Ця сторінка золота.
Ведучий
До вітального слова запрошуємо першу вчительку наших першокласників Куроченко
Ларису Вікторівну.
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Виступ першої вчительки
Ведучий
Наша школа – велика родина. Та хіба буває родина без батьків! Адже вони
наші перші порадники, наші помічники. Від першого шкільного дня і до
останнього дзвоника вони поруч із нами.
Ведучий
Є багато батьків
На світі у нас,
Що сьогодні дітей
Привели у перший клас.
Ведучий
Тож вони зараз учнів
Усіх привітають
І навчатися добре
Усім побажають.
Виступ батьків
Мама
Любі наші діти!
Доріг на світі є багато.
Але, яку б ви не обрали,
Хотіли б ми, щоб пам’ятали,
Стежину, по якій сьогодні вперше крокували.
Ідіть в Країну знань охоче,
Тоді душа ваша захоче
Розкрить для себе справжній рай!
Ідіть вперед, підкорюйте вершини,
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Нехай почнеться мрій політ
В щасливу, світлую годину!
(До мами, що вітала, виходить батько, в руках тримає скриньку.)
Батько
Запам’ятайте, любі наші діти, що справжній скарб, це не гроші, не золото, що лежить
у скрині. Справжній скарб не потрібно ховати, його не носити за плечима, як важку
ношу. Найдорогоцінніше із усіх скарбів – це знання! Як їх здобудете – найбагатшими
будете! В руках я тримаю скриньку, вона зараз легка, бо порожня. Але від
сьогоднішнього дня вона почне наповнюватися, як і ви, від сьогодні почнете
здобувати знання. Ми бажаємо вам, щоб наповнювалася вона нагородами за міцні
знання, за активну навчальну і виховну діяльність. І саме від вас залежить, якою
повною вона буде, коли ви закінчите школу. Ключ від цієї скриньки ми передаємо
Ларисі Вікторівні – вашій першій вчительці, яка буде слідкувати за її наповненням
перші чотири роки, і відкриє, перший раз, на випускному святі по закінченні
початкової школи. Вдруге її відкриємо на випускному вечорі. От тоді усі ми і
побачимо ваші успіхи за роки навчання у школі, і разом будемо радіти за вас, наших
дітей, які стали освіченими, а значить – багатими!
Ведучий
В цей святковий день до школи збираються не тільки хлопчики й дівчата, а ще й
звірята й пташенята. А як це вони роблять розповість вам Аня Власюк.
Пісня «Мишки-першокласники»
Ведучий
З вітальним словом до вчителів та першачків звертаються учні 9 класу.
Виступ 9 класу
Наші літні дороги й стежини
Повернули до школи, у клас.
Білі айстри, червоні жоржини
Зустрічають у вересні нас.
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Першовересень строкатий
Розпочав навчання свято.
Хай лунає дзвоник перший,
Хай бажає нових звершень!

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

Радість зустрічі, сміх і розмови,
Скільки спогадів буде у нас!
До навчання дзвінок кличе знову,
По знання вирушати нам час.

Дорогі наші вчителі!
Спасибі вам що ви на світі є
Що сієте добро як щедрий колос
Даруєте душі безсмертний голос
Ми вам бажаємо кохання і добра
Щоб доленька вам щедрою була!
Хай в домі вашім завжди буде світло,
Хай люди вам всміхаються привітно
Нехай землі квітчає шлях до школи
Здоров'я вам надії і любові.
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З усмішкою згадую той час
І не забуду в житті ніколи
Як мене маленьку в перший клас
Мама з татом привели до школи
Я так само, як оці малі,
Зайчика у ранець пакувала
Школа найкраще місце на землі
Тільки я тоді про це не знала.

Всім, хто з двору в ранню пору
Поспішають в перший клас
Ми бажаєм щастя море
Ще й здоров’я про запас.
Ось і школа , тут і клас
Він давно чекає вас .
І прийшли ви всі сюди
Щоб учитись і рости.

Від серця подарунки
Сьогодні ви прийміть
І нас, найстарших друзів,
В навчанні й поведінці,
Глядіть не підведіть.
Вручення подарунків

14

Ведучий
А сьогодні в нас свято, у кожного квіти.
Бо ж на свято всі з квітами йдуть.
Вчителям нашим даруймо їх, діти,
Бо вони своє серце для нас віддають!
(Квіти вчителям)
Ведучий
Ми вам на доріжку бажаємо щиро
Бадьорості й сили великий запас,
Хай з вами завжди будуть ангели миру,
І хай Берегиня опікує вас.
Ведучий
За традицією нашу малечу благословляє отець Ілля.
Ведучий
І сьогодні школо ти Дім добра, тепла, краси
Хай же буде рік навчальний
Для усіх нас надзвичайний
Вже настав за часом час
День для кожного із нас
День навчання праці день
І день радісних пісень
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Ведучий
Ось це свято привітань Перше вересня, день знань!
Душа тремтить, а серце, наче пташка,
Тріпоче в грудях: знов прийшла та мить,
Коли в Країну знань веде нова стежина,
І дзвоник на подвір’ї забринить.
Ведучий
Право дати перший дзвінок надається:
Учениці 1 клсу__________________________________________________________ та
учню 9 класу______________________________________________________________
Ведучий
Школа, рівняйсь! Під державний прапор України стояти струнко! Винести прапор.
Марш
Ведучий
Урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується закритою.
Гімн
Який же день сьогодні радісний та світлий.
Він відкриває знань стежки для вас,
І школа радо всіх зустріне знову,
Привітно посміхнеться рідний клас.
Ведучий
До школи, під шквал гучних аплодисментів, запрошуємо сьогоднішніх іменинників –
учнів 1 класу.
До школи запрошуємо учнів 2,3,4,5,6,7,8,9,10 класів.
Ведучий Щасливого навчального року! До школи запрошуємо гостей та батьків.
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