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СЦЕНАРІЙ СВЯТА ПЕРШОГО ВЕРЕСНЯ
Бабіч Лера: Здрастуй, школо! Я скучила за літо,
За уроками, класом своїм,
І за сонцем, що в вікна відкриті
Гріє променем нас золотим.
Оболонська Ліза:
Здрастуй, школо! Чекають уроки
І веселі перерви на нас.
Ми до знань робимо впевнені кроки,
Переходимо з класу у клас.
Єжель Ліда: Світлий вересень в школу скликає
У чудовий і радісний час.
Школа двері для нас відчиняє
І запрошує в затишний клас!
Аня Литвиненко: Увага! Увага! Дорогі школяри! Любі педагоги! Шановні батьки та гості нашого
свята! Ми раді вітати вас у школі. Сьогодні 1 вересня — перший день осені. Всі квіти вклоняються
у цей день школам, що відкривають свої двері учням.
Цаава Діана - 1 вересня — це ніжна, лагідна, турботлива пісня батьківських сердець. Діти, та й
ми, дорослі, переступаємо поріг дитинства, зазираємо у юність, торкаємося зрілості.
1 вересня...
Паша Зарицький:
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.
Леша Адамович. Сьогодні дійсно свято — свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та
однокласниками.Але є учні, для яких день не просто свято, а свято величне. Звичайно, ми маємо
на увазі тих, хто переступив поріг нашої школи вперше. Приготуйтеся зустріти учнів, що у цей
вересневий день йдуть до першого класу.
Запрошуємо на лінійку найменших учасників нашого свята першокласників разом зі своїми
педагогами.
Звучить музика. До залу входять першокласники.
Цаава Діана: Ми вітаємо школярів 1-А класу та їхню першу вчительку Попову Ольгу
Олексіїївну. На святковій лінійці учні 1-Б класу разом з класоводом ___. Ми вітаємо школярів 1-В
класу та їхню першу вчительку __.
Аня Литвиненко: А зараз в останнє на вересневу лінійку завітають учні 11-х класів разом зі
своїми класними керівниками. Зустрічайте! Учні 11-А класу та класний керівник Чемерис Лариса
Миколаївна та учні 11-Б класу разом з класною мамою Струк Наталією Дмитрівною!
Аня Литвиненко : Дорогі школярі! Любі педагоги! Шановні батьки і гості нашого свята!
Урочисту лінійку, присвячену святу Першого дзвоника, початку нового навчального року,
оголошуємо відкритою!
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Звучить Гімн України.
Гарбуз Анна:
Ці 90 літніх днів...
Їх надто мало нам, щоб відпочити,
їх мало, щоб устигнути, поспіти,
Щось розпочати, щось ще доробити,
Та їх багато, щоб усе забути.
Ноженко Олександра :
Задачі, вправи — скільки в них мороки!
І за канікули всі ледве чи згадають,
Що є таке поняття, як уроки.
Яна Квасова Тож першим нам про школу нагадає,
Дасть пильні й справедливі установи,
Урок наш перший дасть і привітає...директор школи Шевченко Валерій Михайлович.
(слово директору)
Леда Гаяна На свято Знань і влітку ми чекали.
Знов вересень нас дзвоником зустрів.
Кукса Оксана До нас шановні гості завітали,
Щоб зараз привітати школярів!
Леда Гаяна З вітальним словом до вас звертається почесний гість, ветеран Великої Вітчизняної
війни Сафарян Амаяк Аршакович.
(Виступ гостя.)
Матвійчук Никита 11 А Триває свято, адже серед нас
Є ті, хто йдуть у свій найперший клас!
Вони такі красиві, чепурні...
Стівен Ель Сабарі11-А Ех, стати б першокласником й мені?
Федоренко Саша 11-А Так, безумовно, вчився б ти казково!
Наш перший клас! Вам, любі, зараз слово!
Богдана Коваленко Знову відкриває наша школа
Двері до щасливої родини
В перший клас ми приймаємо
Квітучий цвіт Вкраїни!
Цаава Діана: Слово надається наймолодшим учням нашої школи, першокласникам.
(Виступ першокласників.)
1-й першокласник
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Закінчилося літо
І забави час.
Зошити й букварики
Вже чекають нас.
Діана Ільїна 2-й першокласник
Ми все літо готувались,
Дуже-дуже всі старались,
Щоб сподобатися вам,
Нашим першим вчителям.
3-й першокласник
Учитись в школі ми готові,
Вміємо уже читати,
І мамі, й тату дали слово
Відмінниками в школі стати.
4-й першокласник
А я закінчу школу на «відмінно»,
Піду навчатись в інститут,
Щоб потім з кейсом по місту ходити
І справи добрі для людей творити.
5-й першокласник
І я учитимусь, як слід,
І буду вірним сином
Милішої за цілий світ...
Нашої України!!!

6- й першокласник. Перший клас у нас чудовий!
До занять він вже готовий!
Аня Литвиненко : Цієї урочистої миті дозвольте оголосити наказ-заповідь випускників
першокласникам до неухильного виконання впродовж усього періоду навчання в школі.
Слово для оголошення наказу-заповіді я надаю одиннадцятикласникам.
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Наказ-заповідь учням 1-х класів
Погорєлов Саша Юний друже! Ти повинен: 1. Любити Батьківщину, рідну мову, шанувати
звичаї свого народу.
Пам'ятай: трава не росте без коріння.
Вєрбов Леонід 2. Гартувати своє здоров'я, свій характер і волю.
Пам'ятай: у здоровому тілі — здоровий дух.
Аня Гарбуз 3. Бути добрим і милосердним, терплячим, мати самовладання.
Пам'ятай: жити треба так, щоб тобі було добре, а іншим краще.
Яна Квасова . Любити свою рідну школу.
Пам'ятай: школа — дім вільний, але не свавільний.
Ткачук Борис 5. Дотримуватися правил шкільного співжиття, над усе цінувати честь гімназії.
Пам'ятай: де мир і совіт, там життя наче світ.
Стародуб Павло 6 Опановувати основи наук, здобувати знання.
Пам'ятай: пташка красна своїм пір'ям, а людина своїм знанням.
Шиян Анастасія 7. Шанувати вчителя, як батьків.
Пам'ятай: добре того навчати, хто хоче багато знати.
Бобер Діана 8.Поважати всі народи, їхню культуру, мову, віру і звичаї.
Пам'ятай: чужого навчайся і свого не цурайся.
Звучить урочиста музика.
Паша Денисюк 11-Б Життя школярів мінливе,
Вирує у світлій оселі.
Воно, і тривожне, й щасливе,
У світ розчиняє нам двері.
Бурда Назар 11-Б: А нашим юним друзям, першокласникам, майбутнім школярам, ми даруємо
символ дитинства — іграшку.
( Класники дарують першокласникам кольорові кульки)
Звучить весела музика. Одинадцяти класники вручають іграшки першокласникам.

Аня Литвиненко : Ніжні й добрі слова і свої подарунки приготували для вас, діти, і ваші батьки,
серця яких б'ються сьогодні схвильовано: вони теж починають все з 1-го класу.
Без сонця не квітнуть квіти, без любові немає щастя, без батьків немає ні поета, ні героя!
Я запрошую до мікрофона ____.
Дудченко Лена:
Вересень. Сонця повінь.
Золотиться осінній лист.
Дім наш знову усмішок повен,
Ми — його невмирущий зміст.
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Гресько Віта: 11- Б
Святково, буденно, незвично
Лунає прискорений крок.
І срібно, і дзвінко, й заклично
Лунатиме перший дзвінок.
Пісня «Перший дзвоник» + Лунає перший дзвоник.
Леша Адамович: Нехай новий навчальний рік буде гарним для кожного з нас.
Дудченко Лена: Дітям, квітам і деревам
Сонце стелить світлу путь.
Теплим ранком вересневим
В школу діти рано йдуть.
Гресько Віта:
Йдуть замріяні і чинні.
Радість ллється через край.
Зустрічай їх, Україно!
Рідна школо, зустрічай!

