ОСТАННІЙ БАЛ, ПОРА ЦВІТІННЯ
Сценарій випускного вечора для учнів 9-х класів 2012 року
(Актова зала школи святково прибрана. Звучить пісня про школу.
Виходять ведучі)
Боря Ткачук
Добрий вечір, шановні вчителі, батьки, гості! Ось і прийшов цей радісний і
водночас сумний день – день прощання зі школою.
Ліля Донець
Час летить, змінює все довкола. Але всім неодмінно світитиме далеким
вогником, оповитим солодким, стискаючим серце спогадом – дитинство і
юність.
Анастасія Шиян
Юність… Це справді найкраща пора життя людини, і проходить вона у
школі. Юність захоплює дружбою, мріями, першим коханням…
Стівен Ель Сабарі
Але… Усе в цьому світі має свій початок і своє закінчення. На жаль,
спливає і шкільна юність…
Ліля Донець
Тож дозвольте запросити до цієї зали вашу гордість і вашу надію, тих,
кому присвячується ця подія, заради кого ми тут всі зібралися, для кого це
свято – перша сходинка у самостійне життя – випускників 2012 року!
(звучить вальс)
Катя Мустафаєва
Чарівний вечір, синь безкрая!
Цей день нам довго не забуть.
Сьогодні, друзі, проводжають
Нас в далеку добру путь.
Я.В.
Поруч із випускниками, до святкової зали зайдуть лагідні та вимогливі,
милі, найдобріші – класні керівники – Чемерис Лариса Миколаївна,
Колесник Ольга Василіївна та Струк Наталя Дмитрівна. Зустрічайте!
Випускники 2012 року!
(заходять випускники)
Я.В.
Дозвольте святковий урочистий вечір вважати відкритим.
(звучить Гімн України)

Ліля Донець
Випускний прощальний вечір зі школою… Останні урочисті хвилини
шкільного життя… Квіти і випускний бал… Ще кілька днів – і старт у вир
життя. Що побажати всім? Як сказати напутнє слово? Хто його має
сказати? Ви вже, мабуть, здогадалися, звичайно – директор школи. Отож
слово надається Валерію Михайловичу Шевченку.
(Виступ директора школи)
Вербов Леонід
Травневий вечір. Цей день усім нам довго не забути. Ми, друзі, сьогодні
ще учні і водночас – ні. Та нині не буде останніх уроків, іспитів, а буде
просто свято – безкінечний перший, а для когось і останній випускний бал.
Пісня «Світ, який потрібен мені»(9-А)
Відео 9-А
Берковець Дмитро
Промайнули дитячі роки, ми вже ніби дорослі. Сьогодні закінчується наше
шкільне життя, наше дитинство.
Катя Мустафаєва
А, пам”ятаєте, якими ми були, коли 9 років тому стояли на святковій
лінійці?
Ліля Донець
Тоді кожного з нас узяли під своє крило перші вчителі Маняка Світлана
миколаївна та Кравченко Валентина Павлівна. Ніжні і щирі, вони для вас
були, як мами.
БоряТкачук
Ми виросли і залишили у початковій школі своє дитинство, а забрали
назавжди з собою їхні усмішки, погляди, лагідні і трохи суворі голоси.
(Вручення квітів)
Пісня «Береги любовь»
Колесник Олена
Потім з лагідних рук учителів початкових класів узяли нас класні
керівники Чемерис Лариса Миколаївна, Колесник Ольга Василіївна та
Струк Наталя Дмитрівна.
Відео 9-В
Яна Мамчур
Скільки вони допомагали нам, скільки хвилювалися за нас. Ще раз назвемо
їхні імена і запросимо до слова.

Катерина Кравченко
Чемерис Лариса Миколаївна – класний керівник 9-А класу
Колесник Ольга Василіївна – класний керівник 9-Б класу
Струк Наталя Дмитрівна – класний керівник 9-В класу
Колесник Олена
Шановні, Вам слово!_______________________________________
(Класні керівники говорять напутнє слово)
Презентація «Вчителі»
Пісня «Пам`ятай про мене!» (9-Б клас)
Відео 9-Б
Катерина Кравченко
Учитель, як дбайливий садівник,
Що прихиляється до гілки,
Перекладає мудрість книг
В учнівські ще малесенькі голівки.
Погорелов Олександр
Та ще настроює серця на щирість,
Доброту та вроду яснооку.
І все життя; аж до кінця, Продовження його уроку.
Діана Соколовська
Ми для вас, дорогі вчителі, будемо вічними учнями у школі, хоча
невідомо, куди нас закине доля.
Вербов Леонід
Хтось садитиме сад, хтось сіятиме хліб, усі розкриють свої таланти, але
школу і Вас, наші другі батьки, ніхто не забуде.
Стівен Ель Сабарі
Не раз ми пустували, зривали уроки, не раз боліла від нас голова, але ви
все одно нас любили і любитимете все життя.
Ліля Донець
Шановні вчителі! Нехай ці прекрасні квіти, які тримаємо у руках ми, ваші
учні, і наша щира любов будуть для вас подарунком за те, що ви були з
нами аж 10 років, за те, що створили для нас чарівну країну – країну добра,
бо зігріта вона теплом ваших сердець.
(Випускники дарують квіти вчителям)
Відео 9-В

Олександра Базиленко
А я хочу сказати слова вдячності нашим батькам! Подивіться, їхні очі
сповнені слізьми щастя, а десь у глибині затаїлася тривога. Бо попереду ще
стільки випробувань.
Валерія Платонова
Вони люблять нас такими,якими ми є, пишаються нами, радіють нашім
перемогам і досягненням. Дякуємо вам, наші рідні. Низькій вам уклін від
всіх випускників 2012року!
(три рази вклоняються)
Валерія Платонова
Від імені батьків слово маєВласенко Ірина Федорівна.
Я.В. Слово надається директору школи для вручення подяк батькам
випускників.
(директор вручає подяки)
Відео 9-А
Пісня «Надія є»
Ліля Донець
До нас зверталися з добрими словами вчителі, батьки. Сподіваємося, що
всі побажання здійсняться.
А зараз настає найурочистіша мить… Слово для зачитання наказу “Про
випуск 9-х класів” надається заступнику директора
з навчально-виховної роботи Василенко Ганні Іванівні.
(Завуч зачитує наказ)
Я.В.
Атестати про неповну середню освіту вручає директор школи Валерій
Михайлович Шевченко.
Відео 9-В
Я.В. Дорогі випускники! Ви одержали атестати і на ваші плечі лягло
стільки прав, що ви можете просто розгубитися. Віднині ви вливаєтесь у
вир самостійного життя, нехай воно буде завжди прекрасним! Бажаємо
всім випускникам щасливої та безхмарної долі.
Пісня «Випускний»(9-А) (випускники танцюють з вчителями)
Відео «Остання лінійка 2012»
Я.В.
На цій зворушливій ноті ми завершуємо урочисту частину нашого
випускного балу.

