СЦЕНАРІЙ СВЯТА
ШКІЛЬНИЙ ОСТАННІЙ ВЕЧІР 9 класи 2011
Фанфари
Пісня «Zaz – Je veux» виконує Ж. Богословська
Ж.Богословська Школа моя величава
Дивиться вікнами в світ,
Наче в букет пов`язала
Мрії окрилених літ.
Перші відлунюють кроки,
Тут познайомились ми,
Мріє, ти в небо високе
Нас поманила крильми.
Сьогодні музика лунає гучно в школі
І ніжно літо обніма за плечі,
В очах у кожного і радість, і надія.
В нас випускний, шкільний чудовий вечір!
Як непомітно роки промайнули,
Сьогодні вийдем за шкільний поріг.
Позаду залишилося дитинство,
Попереду – життєвий шлях проліг.
Скільки літ в цих стінах пережито,
А перерв, занять, шкільних дзвінків,
І нарешті довгожданне літо,
Школа проводжа випускників.
Базиленко Н.Г. : 9-тих класів у нашій школі – три. І кожен – особливий, не
такий як інші.
9-А клас. Класний керівник Градзіон Валентина Петрівна.
Жінка ця у нашій школі
Має добру силу волі.
Клас її не ординарний
Думають що елітарний.
Артистичні і красиві,
До роботи не ліниві.
Всіх з пів слова розуміють,
Швидко все робити вміють.
Класовод лише погляне –
Все на місце зразу встане.
Всім енергію дає
Дружний клас 9-тий „А”.
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А тепер зустрічаємо 9-Б клас. Класний керівник Зарицька Світлана Петрівна.
В класі цім – завжди спокійно,
Все вирішується мирно.
В них усмішка на вустах,
Іскорки горять в очах.
Як ні хто всі самостійні,
Виділяються постійно.
Де вони – там рух завжди.
Вчитись можуть залюбки.
І нема „твоє” й „моє”
У 9-тім класі „Б”.
До вашої уваги 9-В клас. Класний керівник Тернавська Світлана Миколаївна
З ранку вже на телефоні
І до учнів своїх дзвонить.
Будить, вчитись закликає
Завжди клопіт з ними має.
З нею мирно клас живе,
Дружний наш 9-тий „В”!
Базиленко Н.Г. Урочистий вечір, присвячений випуску 9 класів, оголошується
відкритим.
(Звучить гімн України).
Богословська Ж.: Промчала весна, дев’ята весна.
Дев’ята весна в стінах рідної школи.
Про світлу весну та дружбу шкільну
Забути не можна ніколи.
(Директору) – Валерію Михайловичу, дозвольте звернутись до Вас:
Наш Директор завжди знає
Як у безвиході вихід шукати,
Де б то комп’ютер новенький дістати,
Де б на побілку вапна роздобути,
Енну комісію як би відбути,
Як од начальства бігом очепитись,
Як із ким–небудь не посваритись,
Як, попри всі негаразди й мороки,
Підготувати й провести уроки, Якщо до директора придивитись,
Ще й не такого можна навчитись!
Від випускників 9-х класів квіти для найкращого, наймудрішого
директора нашої школи – Валерія Михайловича Шевченка.
Богословська Ж.: І найщиріші овації вдячності.
Очікуванням кожне серце б’ється
Надії вогник ще в очах не згас.
Директорові слово надається
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Він сьогодні з радістю вітає нас!
Базиленко Н.Г. Слово для привітання надається директору школи Шевченку
Валерію Михайловичу.
Богословська Ж.: (Заступникам) Щасливий директор, коли в нього дружні,
розумні і мудрі заступники.
Всі завучі в школі – опора надійна
Як всесвіту давнього ті три кити
Отож ми сьогодні, окремо вітаєм
Тих, в кого турбот, крім уроків – гора.
Спасибі їм треба сьогодні сказати
Вклонитись їм низько прийшла вже пора.
Квіти завучам.
Базиленко Н.Г. На нашому свят присутні почесні гості:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Слово гостям.
Базиленко Н.Г.: Шановні 9-тикласники в цей святковий день вас прийшли
привітати ваші рідні батьки, друзі, рідні братики і сестрички.
Катя Дорофєєва: Сьогодні в наших мам і тат – хвилюючий дебют.
Бо їхні первістки в широкий світ дорослого життя ідуть.
Ото ж прийшли їх нині привітати:
Шкільна родина, я і мама й тато!
Сюди прийшла я друзі зовсім не дарма
Одна їдка проблема мій мозок обійма!
Моя сестричка нині школу закінчила
І всі фінанси в свої руки захопила!
Модняча сукня, туфлі, зачіска хіпова,
П’янкі парфуми й каблучка нова –
Плакали наші грошики які зібрали –
Навіть мені уже нічого не перепало.
Моя сестричка, ой браття,
куди вже тій Мадонні браться
Одна лиш досконалість і краса
І має талію таку – лише оса.
Вона найкраща бо моя.
Та перевершу, безумовно, її я.
У мами буде досвід прихороший,
А татко наскладає більше грошей.
І буде в нас Катюшка – „Міс краса”.
Чи Валя – „Позолочена коса”
Базиленко Н.Г. Не лише сестрички можуть бути гарні
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І зайві клопоти тут, друзі, марні.
Батьки теж слово хочуть взяти
Слова блогословення вам сказати.
Слово для привітання
надається_____________________________________________________
____________________________________________________________.
Даша Ільманенко: Рідним батькам доводиться із сумом
Проводжати любих дітей в самостійне життя.
Вже дорослими ми стали і цвітуть випускниці-красуні,
І для хлопців відкрилось нове майбуття.
Хай віднині для вас батьки буде щедрою доля,
І добром, як зерном, кожен день пророста,
І не знайте ніколи ні біди, ні жорстокого болю,
Щиро всіх вас вітає родина шкільна.
Буйно квітне кругом наше сонячне місто,
І природа віта і запрошує вас.
Хай злітають до неба голоси наші юні і чисті,
І для рідних батьків лунає пісня ця.
Пісня Ступак Аліна «Мама моя»
Базиленко Н.Г. А пам`ятаєте дорогі випускники, як починалось ваше шкільне
життя? Привели за руку до школи вас рідні батьки до 1 класу.
З того дня вперше образ вчителя формувався у наших
випускників.
Іра Бугайчук. Перший вчитель – ми звикли говорити перша вчителька,
Посіяла у нашіх маленьких душах засів того розумного,
доброго і вічного, яке через багато років проростає
паростками і дає свої життєдайні плоди.
Учителя, найперші, рідні: Фартушна Анжеліка Олегівна, Сиволобова Алла
Петрівна, Мусієнко Галина Едвардівна
Ну як же Вам не дякувать в цей час
За те, що розум, щирість, вміння –
Все віддавали Ви для нас.
За все пробачте нам,
Що іноді ми неслухняними були.
Та ми ж вас всі любили до безтями,
Любили так, як тільки вміли ми.
Філімонов О.:
Вам наш уклін, шановні перші вчителі, і наші квіти!
Даша Ільманенко: О школа рідна – ти як зірка в небі
Серед складних космічних поєднань.
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Ми тягнемося всі душєю до тебе
Де зібрання скарбів твоїх і знань.
Сирих Павло: Багато було вчителів у нас, різні предмети вони викладали. Але
були такі вчителі, які з’єднували всі ланки шкільного життя,
прокладали місточки до серця кожного.
Травкіна А.:

Які ж в нас все-таки терплячі
Класні керівники були!.
Вони нас то в кіно водили,
То на екскурсію возили,
Завжди ідею подавали,
Ходити в школу заставляли,
А ще до пізньої пори
Робили з нами вечори.

Філімонов О.:

І непомітно вчили нас добру,
Порядку кожен раз,
І скільки вистачало сили,
Людей порядних з нас ліпили,
І до дверей нас провели,
Щоб ми в життя іти могли
Дорослі, добрі, повні сили,
Щоб вже самі добро творили.

Сирих Павло:

Та ми в житті вас не забудем
І пам'ятати завжди будем.
І слово, й посмішку ласкаву,
То хитрувату, то лукаву,
І ту любов, що віддавали,
За все ми вдячні вам без ліку,
Спасибі ніжне і велике!
Слово надається нашим рідним класним керівникам.
Квіти вчителям.

Даша Ільманенко: Шановні вчителі, дозвольте сьогодні нам випускникам, хоч
невеликою краплиною повернути вам вкладений в нас час, мудрість,
сили, знання, повагу до людей, емоції, переживання. Тобто частинку
вашого життя у вигляді найщиріших слів та чарівних квітів.
Травкіна А.:

Така вже доля, Вчителю, твоя –
Зустрітись, аби згодом попрощатись,
Із серця в серце перелить добро,
Й Учителем навіки залишатись,

Іра Бугайчук: Прийде світанок…Сонце зустрічай!
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Дай для польоту лелечатам неба!
Слова останні: «Школо, прощавай!
Ми будем завжди пам’ятать про тебе!»
Пісня «Шкільна» Гусейнов Єльнур і К*
Базиленко Н.Г. Слово для привітання випускників надається викладачу
«Захисту Вітчизни» Леоніду Івановичу Чехменструку.
Квіти вчителям.
Пісня Іри Бугайчук « Птица».
Іра Бугайчук: Рідна наша школа.
В буднях і навчанні
Проводиш ти щодня, із року в рік,
Твоїх дітей щороку на світанні
Підхоплюєш стрімкий життя потік.
Богословьска Ж. В Солом`янці є ти маленькою державою,
Пишаєшся не кількістю, а славою
Тих учнів, що навчались на “відмінно”,
Рідну школу славлячи невпинно.
Відео І “ Спіч випускників »
Базиленко Н.Г. Сьогодні, в час розлуки зі школою візьміть це слово у довгу,
інколи тернисту й звивисту, натруджену, а часом і зовсім
незбагненну для вас дорогу життя. Хай спогад про рідну
школу сяє вам навіть тоді, коли згасає віра в себе. Хай школа
залишається для вас тим промінчиком любові і добра, який
вказує як іти, щоб не збочити, не оступитися. А ще візьміть в
дорогу життя, шановні випускники, отчий дім, ніжну мамину
колискову, солов’їну рідну мову, батькову мудрість і
вчителеве слово.
Ну от і все. Уже перегорнули
Підручників останні сторінки,
Й на випускних екзаменах відчули,
Що плине час скоріше від ріки.
Здавався недосяжним горизонт,
А світ – казковим! За шкільним порогом
Чекали нас уроки і книжки,
В світ пізнання несходжені дороги.
Дитинство наше, мов вчорашній день,
Ось-ось майне крильми у темінь ночі.
Аби світанок від дзвінких пісень
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Прокинувся і нам заглянув в очі.
Ми підійшли до першої межі –
Шкільним порогом звуть її в народі.
І сьози, й пісня, й радість – все в душі,
А чого більше – перемірять роки.
ВІДЕО ІІ.

«Останній дзвоник»

Базиленко Н.Г.
Червневий вечір, синь безкрая.
Цей день вам довго не забуть.
Сьогодні, друзі, вам вручають
Всім атестати. В добру путь!
Увага! Наказ по школі про здобуття неповної середньої освіти
учнями 9-х класів.
Зачитування наказу та вручення атестатів.
Базиленко Н.Г.
Сьогодні, у цю мить, атестат отримали всі випускники 9-х
класів нашої Батьківщини. Ми зараз духовно приєднуємося до
молодого покоління, що вступає у життя. Атестати в руках
тримають випускники Києва, Львова, Криму, Донецька і нашої
маленької школи. Тож привітай, Україно, своїх дочок і синів з
цим урочистим святом!
Пісня фінальна «Мудрые советы»
Базиленко Н.Г. Дорогі гості! Привітайте наших випускників із закінченням
школи. Побажайте їм щасливої дороги.Урочистий вечір, присвячений
випускнику 2011 року, оголошується закритим.
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