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Ведучий
Вже вересень! Вже вересень!
Прокинувся вночі
Шука він в синім вересі
Від осені ключі…
На листячку писатиму
Пісень своїх слова,
Калину малюватиму,
Хай буде, як жива…
Ведучий
Він золотою мовою
Дзвенить серед дібров,
Спинився перед школою
- Учитись я прийшов:
- Я з учнями вітаюсяСьогодні я школяр!
Жоржинам усміхаюся,
Дивлюся у буквар.
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Ведучий
В ясному небі синьому
Журавлики пливуть
Веселою стежиною
До школи діти йдуть.
Ведучий
Світлий вересень знову скликає
В рідні школи своїх дітлахів.
І до книжки, до знань закликає,
Щоб учився тут кожен й мужнів.
Ведучий
Здрастуй, школо! Я скучив за літо
За уроками, класом своїм,
І за сонцем, що в вікна відкриті
Гріє променем нас золотим
Ведучий
Шановні вчителі, учні, батьки і гості нашого свята!
першим днем осені, з 1 вересня, з Днем знань!

Дозвольте привітати вас із

Ведучий
Нехай завжди у вашому житті світить привітне і тепле сонечко. Ми сподіваємося, що
добро, краса, постійний творчий пошук будуть завжди поруч з нами в стінах рідної
школи.
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Ведучий
На нашому святі поки ще немає учнів 11-х класів. Ми знаємо з яким нетерпінням
вони чекають виходу на своє останнє свято Першого дзвоника. Це наші улюблені
випускники. І я хочу, щоб ви усі разом із нами ще раз на них помилувалися. А також
на святі відсутні учні 1 класу. Отже, давайте привітаємо тих, хто сьогодні вперше
ступає на шкільне подвір’я і для кого цей рік буде останній.
(вихід 11-х класів та 1-го класу)
Ведучий
Шановні працівники, учні та гості нашої школи!
Станьмо під прапором синьо-жовтим –
Стягом яскравим відважних дідів!
Серцем блакиті торкнемося й позолоти.
Він, як Вітчизна, у серці один.
Ведучий
Школа рівняйсь! Під прапор України стояти струнко! Внести прапор!
Марш
Ведучий
Знаєм, Україна повсюди з нами
Бачим, не старіє вона, а росте
Хай звучить на святі Гімн її прекрасний,
Що вперед нас у майбутнє поведе.
Ведучий
Нехай на нас чекають добрі зміни,
У наших свят традиція одна.
Підняти вгору прапор України,
Хай гімн держави зараз пролуна.
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Ведучий
Урочиста лінійка, присвячена початку нового, 2017-2018 навчального року,
оголошується відкритою!
Гімн
Ведучий
На світі можна втратити багато!
Найбільша втрата – пам'ять поколінь.
Це для народу – рівнозначно страті,
Минуле невіддільне, наче тінь.
Ведучий
Право покласти квіти до пам’ятника загиблим у роки Другої світової війни надається:
1______________________________________________________________
2______________________________________________________________
Мелодія
Ведучий
Всміхається сонце з небесних висот
І сипле проміння ласкаве.
З маленьких дітей виростає народ.
З шкільної родини – держава!
Ведучий
Сьогодні привітати нашу шкільну родину зі святом прийшло багато гостей:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Ведучий
Нового в школі нашій є багато,
Як у житті країни, так і в нас,
Про це багато можем розказати,
Та все ж, директор знає більше нас.
Ведучий
З початком нового навчального року всіх присутніх вітає директор НВК Лобко
Валентина Олександрівна
Ведучий
Здрастуй, вересень! Світлий вересень,
Руку дай.
Пахне м'ятою, стиглим вересом
Рідний край.
Ведучий
Здрастуй, наша школо!
Двері відчиняй!
Зачекалась, мабуть,
Радісно стрічай.
Ведучий
Здрастуйте, рідні вчителі!
Знову ми зустрілись
У шкільній сім'ї.
Здрастуйте, здрастуйте всі,
І дорослі і малі.
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Ведучий
Сьогодні знову школа ожила,
Дитячим сміхом дзвінко загула.
Ведучий
Всіх з новим навчальним роком вітає наша учениця Луценко Ліза і дарує вам пісню
«Здраствуй школа!».
Ведучий
Подивіться на нашого першокласника. Гарненький, святково одягнений, він сьогодні
трішечки розгублений: що чекає на нього у школі? Запрошуємо його до мікрофону.
Виступ першого класу
Я хвилююсь, як ніколи,
Я хвилююся весь час,
Адже я прийшов до школи
Перший раз у перший клас!
На дванадцять вчитись буду,
Маю зошит з «Букварем»!
Вчора був я просто хлопчик
Став сьогодні школярем.
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Ведучий
Вдалину на променях сонячних
Відлетіла літня пора.
Задивилась моя Україна
У блакитне свічадо Дніпра.
На світанку вишнева хмарина
Білим цвітом закутала сад.
Задивилась моя Україна
В чисті очі своїх немовлят.
Ведучий
Легко кинула ніч горобина
Блискавицю в гніздо солов’ю.
Задивилась моя Україна
У шкільну неповторну сім’ю.
Ведучий
Нашу шкільну родину вітає сільський голова Руденко Віра Миколаївна.
Ведучий
На свято сьогодні
Прийшли малюки,
Вони вас вітають
Усіх залюбки.
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ДОШКІЛЬНЯТА:
1
Наші любі школярі,
Щиро вас вітаємо,
Лиш «дванадцять» зароблять
Всім садком бажаємо.
2
Встати зранку не лінись,
З милом вмийся, розчешись,
З'їж сніданок, зроби зарядку,
Склади книжки по порядку.
3
Лиш навчатися на «дванадцять»,
Нам взірець у всьому — ви,
Не лінуйтесь, не пустуйте,
Це зробити можем й ми.
4
Наш садок не забувайте,
Буде час — то завітайте.
Книжки разом почитаєм,
Пісню гучно заспіваєм.
5
Не забудьте ви ніколи
Тих алей і тих стежок,
І не раз прийдіть до школи. В гості в рідний наш садок.
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Ведучий
А до нас йде знову гість.
Гість цей — винуватець свята,
Звикли ми його чекати.
(Входить Новий навчальний рік)
Навчальний рік
Так, я мандрувати звик!
Я — Новий навчальний рік!
Я бажаю вам наснаги, добрих успіхів, відваги, славних перемог чимало, вчитись — на
12 балів!
Щоб сумлінними були, в клас наступний перейшли!
А для вчителів — терпіння, щастя, творчого горіння, розкладів уроків зручних,
працьовитих, вдячних учнів!
Ведучий
Добре, дякуємо дуже! Але зараз, любий друже, нам послухати вже час випускний
наш, старший клас... В школі ти для них — останній рік любові, сподівання, дружби,
іспитів складних!
Навчальний рік
Що ж, послухаємо їх...
(Виступ випускників)
Випускник 1
Вересень панує вже довкола,
Наче той художник-чарівник.
Добрий день, моя найкраща школо!
Це для нас — останній в школі рік!
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Випускник 2
Рік останній — мрії, сподівання,
У майбутнє поступовий крок,
Твори, теореми і… кохання,
Дзвоник, що нас кличе на урок!
Випускник 3
Рік останній… Осінь золотава,
У житті юнацькім — перший звіт…
Ти — сторінка юності яскрава,
Ти — дитинства незабутній слід.
Випускник 4
Рік останній. Перше жовте листя,
Плани і думки на самоті…
Рік останній… Ти, як аркуш чистий,Що напишеш, те й пожнеш в житті.
Випускник 5
Рік останній зустрічає радо
Друзів, що з тобою вчаться теж.
Рік останній — вчителя порада,
Справа — та, що потім обереш.
Випускник 6
Рік останній в подорож нас кличе,
Мрією легкою виника,
Ніжністю дівочого обличчя,
Поглядом рішучим юнака…
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Випускник 7
Він — фантазій крила кольорові,
Промінь сонця — далечінь ясна,
Перший вірш, освідчення в любові,
Бал останній, випускна весна…
Випускник 8
Рік останній! Ти — надій зірниця,
Ти — мета, що бачиш уві сні.
Рік останній, ти — ще таємниця,
Та, що ми розкриємо самі.
Ведучий
Проминуло літо непомітно,
В спогадах лишивши теплий слід.
Школа усміхається привітно,
Обіцяючи відкрити новий світ.
Ведучий
Це свято – ніби вранішня зоря,
Яка вогнем засяє променистим,
Бо знань зерном живе уся Земля!
Тож в добру путь! Із вірою в майбутнє!
Ведучий
Для школярів, працівників та гостей школи звучить пісня «Пролетіло тепле літо»
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Ведучий
Сонце нас вітає, шелестять гаї,
Школа відчиняє двері нам свої.
Вийшли нас зустріти
Друзі-вчителі,
Їм принесли квіти рідної землі.
(Квіти вчителям)
Ведучий
За традицією нашу малечу благословляє отець Ілля
Ведучий
В житті у кожного із нас:
Буває перший і найкращий клас,
Нові книжки, улюблений урок
І перший шкільний незабутній дзвінок.
Ведучий
Дзвенить дзвінок веселий, запальний,
І в кожного душа із ним радіє,
І знову починаються для нас
Уроки віри, доброти й надії.
Ведучий
Дзвенить дзвінок одинадцять разів,
Його почувши, люди посміхаються,
Цвітуть обличчя ясно в школярів,
Прийшла пора — уроки починаються.
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Ведучий
Дзвени, мій дзвонику, і весело співай!
Щасливо, срібно, радісно, дитинно!
І про уроки всім нам сповіщай,
У добрий час, моя шкільна родино!
Ведучий
Почесне право дати перший дзвінок надається учням 11 класу
_____________________________________________________________________
Ведучий
Школа, рівняйсь! Під державний прапор України стояти струнко! Винести прапор.
Марш
Ведучий
Урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується закритою.
Гімн
Навчальний рік
У цю годину, радісну, ранкову, щоб ви були завжди на висоті, я покладу на сходинки
підкову, щоб учням всім щастило у житті!
(Кладе підкову)
Ведучий
І зараз хочу запросити зайти до школи учнів одинадцятого класу. Бо ви –
продовження достойне для родини. Ви – майбутня світла гордість України.
Ведучий
А тепер просимо зайти до школи учнів 2 класу. З початком навчального року, дорогі
друзі, міцного здоров’я, гарних оцінок, бадьорого настрою!
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Ведучий
Ласкаво запрошуємо до школи класного керівника зі своїми вихованцями – учнями
третього класу. Попереду багато справ, тож бажаємо вам успіхів, впевнених кроків до
поставленої мети.
Ведучий
Радо зустрічаємо найменших випускників – учнів четвертого класу. Бажаємо
досягнути хороших успіхів у навчанні та гідно закінчити початкову школу.
Ведучий
Гостинно відкриті двері для учнів п’ятих класів. Приємного знайомства вам, успішно
влитися у наші ряди бажає вся шкільна сім’я.
Ведучий
Уже впевненим і бадьорим кроком зайдуть сьогодні до школи учні шостого класу.
Нових творчих злетів, згуртованості у подоланні труднощів ми всі вам бажаємо в
новому навчальному році.
Ведучий
Сьогодні школа радо вітає учнів сьомого класу. З новим навчальним роком!
Приємного спілкування, успіхів у житті, а також бажаємо вам завжди бути здоровими
й життєрадісними!
Ведучий
Слова побажань і привітань прозвучать сьогодні для учнів восьмих класів. Творчого
співробітництва вам, натхнення в подоланні труднощів, завзяття, наполегливості у
роботі!
Ведучий
Вітаємо учнів дев’ятого класу. Ми бажаємо вам успіхів у житті, згуртованості у
подоланні труднощів, досягнути хороших результатів у навчанні та гідно закінчити
середню школу.
Ведучий
Поріг рідної школи переступають учні десятого класу разом з класним керівником.
Бажаємо вам високих досягнень у навчанні, творчих злетів.
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Ведучий
У добру путь і в добрий час!
Разом. Зі святом ще раз усіх вас!
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