ВИПУСК ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 2011
Ліля Донець. Ось і настав цей день. На вулиці зеленіє розкішним,
буйним цвітом весна. Сонце голубить нас своїм золотим промінням. Новий
день обіцяє незнайоме життя.
Час змінює все, що оточує нас. Довгий шлях нелегкий та мінливий.
Але всім нам, безумовно, світить яскравим багаттям наше дитинство.
Дитинство – краща пора життя людини.
Але все має початок та кінець. Сьогоднішній день провів межу між
дитинством і юнацтвом. І зараз до цієї зали ми запрошуємо нашу гордість та
надію – наших випускників. Вітаємо їх.
(Заходять випускники).
Ведучий: Доброго дня, дорогі наші батьки, вчителі та шановні гості.
Ведуча: Ми всі раді вас вітати у нашій затишній залі.
Учень. 4 - Б
Зібрались дружно ми на свято
Сьогодні це в останній раз,
Щоб нам удачі побажати
І провести у п'ятий клас.
Учень. 4 - А
Багато доброго, нового
Життя відкриє ще для нас.
Як перша сходинка до нього
Для всіх нас буде п'ятий клас.
Учень. 4 - Б
Тут усім турботу й ласку
дарували повсякчас.
В дім оцей, неначе в казку,
Йшов уранці кожен з нас.
Учень. 4 - А
Ми сьогодні прокидались,

До світанку безліч раз,
Через те, що так боялись
Запізнитися у клас.
Учениця: 4 - Б
Дитинство – чудові найкращі роки,
Квітне, як сад навесні.
Робимо ми самостійні кроки,
Перші складаєм пісні.
Пісня: «Мы маленькие дети»(4-А)
Ведучий: Сьогодні у нас радісний і одночасно сумний день. Радісний – бо ми
дорослішаємо, мріємо навчатися далі, працювати, творити і жити.
Ведуча: А сумний – бо ми прощаємося з нашим затишним куточком, в якому
ми раділи і сумували, плакали і сміялися всі 4 роки, прощаємося з нашими
першими вчителями, Світланою Миколаївною
Ведучий: та Валентиною Павлівною, які віддали нам всю свою любов і
ласку.
Ведуча: Але сьогодні свято. І давайте проведемо наш випускний вечір так,
щоб ці роки навчання залишились у нашій пам’яті назавжди.
Учень: 4 - Б
І сумне, й веселе
В нас сьогодні свято,
Будуть в п’ятий клас
Вчителі нас проводжати.
Ведучий: На сцену запрошуються Лиштва Олена та Рибак Тетяна з
акробатичним номером.
Акробатичний номер(4-А).
Ведуча: А зараз давайте всі разом згадаємо наші перші роки навчання.
Учень. 4 - А
Ти пам’ятаєш, було навкруги

Море із квітів і звуків.
Із теплих маминих рук
Учитель взяв твою руку.
Учень. 4 - Б
Ми всі були смішними малюками,
Коли зайшли уперше у свій клас,
Отримали зошит з олівцями,
За парту сіли перший в житті раз.
Учень. 4 - А
Ох, було мороки з нами
Вчительці багато,
Як по сто слів за хвилину
Вчились ми читати.
Учень. 4 - А
Такі муки ми терпіли,
Поки букви писати не вміли.
А тепер пройшли роки,
Все напишем залюбки.
Учень. 4 - А
Пам’ятаєм і зараз крізь роки,
Перші труднощі, гарний наш клас.
І веселі, цікаві уроки,
Як же швидко пролинув той час!
Ведучий: А зараз на сцену запрошуються Маша та Павло Пустовойт для
виконання музичної композиції.
Ф-но Пуставойт Маша з братиком(4-А)
Ведуча: Не один зошит списали за 4 роки навчання. А як важко було
починати, як не слухалися букви. Згадайте, як на допомогу кликали
палички – виручалочки.

Учень. 4 -Б
Виручайте, палички,
Наші виручалочки.
Всі ставайте по-порядку,
Мов солдати на зарядку.
Ведуча: На сцену запрошуються клоуни 4-А класу.
Клоуни (4-А)
Ведуча: В першому класі ми дізналися, що в школі є довгі, нескінченні
уроки та короткі перерви. Якими ж маленькими ми були!
На сцену запрошується Олександр Красавін з піснею «И пусть я маленького
роста».
Пісня «И пусть я маленького роста» (4-Б)

Ведуча: Ми до батьків сказати хочем слово,
І привітати хочем від душі.
Подарувати всім пісні чудові,
Найкращі прочитати їм вірші.
Ведучий: Бо без батьків чого ми в світі варті?
Без маминої ласки і тепла,
Без батьківської строгості і жарту,
Без свого родинного тепла. Увага на екран. (Фото батьків.)
Ведуча: На сцену запрошується Ткачук Тетяна для виконання музичної
композиції, яка присвячується усім батькам. (Бандура)
Ведучий: Від дня нашого народження поруч з нами була найкраща,
найпотрібніша, найрідніша людина – мама. Це перше слово, яке ми вимовили
у своєму житті.
Учень. 4 - А
Ще в колисці немовля
Слово "мама" промовля.

Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові:
Мати, мамочка, матуся,
Мама, матінка, мамуся,
Називаю тебе я
Рідна ненечко моя!
Ведуча: На сцену запрошується Альона Лиштва та Вікторія Ланда для
виконання пісні «Мама-мамочка».
Пісня «Мама - мамочка».
Ведуча: Дорогі татусі, не сумуйте, ми про вас теж не забуваємо! На сцену
запрошується Анастасія Кириченко з піснею «Папа может».
Пісня «Папа может».
Виходять Зайцев Кирило і Лиштва Олена
Ведучий: В день оцей святковий і чудовий,
Нехай вам сонце ллє тепло до ніг,
Радості вам, щастя і здоров’я
На роки, на довгий, довгий вік.
Ведуча: Дитинство – пора веселкова й крилата,
Де музика ніжно звучить,
На світло і казку, на барви багата,
Тут хочеться жити і жить.
Казка «Ріпка»(4-Б)
Ведучий.
Були ми всі дружні
На уроці фізкультури,
Тому виросли ми дужі,
В нас міцні фігури!
Ведучий: Зустрічайте Костю Кошіля, Лізу Новіченко, Василя Свірського –
вправних дзюдоїстів та каратистів, які продемонструють вправи з
елементами самооборони.
Вправи з елементами самооборони (4-Б кл).

Ведучий. А зараз на сцену запрошується Ніколайчук Маргарита з музичною
композицією.
Балалайка(4-А)
Ведуча:
Швидко, мов птахи,
чотири роки пролетіли,
І в пам’яті спогад
лише залишили.
Увага на екран! ( Відео-презентація 4-А клас та 4-Б клас)
Ведучий.
Всі початківці нам бажають
Доріг щасливих і дзвінких,
А школа радо привітає
П'ятикласників таких.
Ведучий. На сцену запрошується учениці 4-Б класу з піснею «Дорога».
Пісня «Дорога».
Ведуча:
В школу ми малюками прийшли
І було з нами стільки мороки!
Та тепер ми уже підросли Бо провчились чотири роки!
Школа наша вищий клас!
Бо комп`ютери у нас!
Пісня «До чего дошел прогресс»
Ведучий:В школі роботів вивчаєм,
Їх сьогодні зустрічаєм.
На концерт вони прийшли,
З собою пісню принесли.
Пісня «Робот»
Ведуча: Школа наша весела,чудова,
Поспішаєм до неї щодня.
На порозі завжди зустрічає
Перша вчителька рідна моя.

Ведучий:
Ми проводили маневри —
Випробовували нерви.
Тест учителька пройшла —
Ключ до кожного знайшла.
Учень: 4 - А
Треба визнати всім прямо,
Що вона, як рідна мама:
І підтрима, і насварить,
Розбере проблеми вмить.
Учень: 4 - А
Ми ставали усе більші,
З кожним роком розумніші,
А учителька із нас
Згуртувала дружний клас!
Учень: 4 - А
Хай же сонце їй сміється
Та усе в житті вдається.
Ми засвоїмо у строк
Найважливіший урок!
Учень: 4 - Б
Краще вчителів немає —
Кожен з нас це добре знає.
Тож вітаємо ми їх
В ці святкові ясні дні!
Ведуча: На сцену запрошуються дівчата 4-Б класу з піснею «Свет твоей
любви», яка присвячується першим вчителям.
Пісня «Свет твоей любви»
Ведучий :

Ми сьогодні вже йдемо від вас
По стежині шкільній у п’ятий клас.
За вашу працю, ласку і любов
«Спасибі» - кажемо вам знов і знов!
Бажаємо вам радості багато,
І даруєм вам танок завзятий.
Танок «Леди совершенство.»
Ведучий: А зараз слово надається заступнику директора Фартушній
Анжеліці Олегівні.
Вручення дипломів, грамот дітям.
Вручення подяк батькам.
Ведуча: А зараз слово надається батькам.
Виступ батьків.
Ведучий: Зустрічайте танцювальну групу «3-Д» з композицією «Випускний»
(Лунає останній дзвоник)

