
СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА.   2015р.

(сценарій)

1 уч. Україна – солов’їна пісня,
Що несеться лісом через гай!
Це домівка рідна, Батьківщина
Та  пахучий рідний коровай!

2уч. Україна – це пшеничне поле,
Серед вод  Дніпрових золотих.
І птахи літають на просторі
Та пірнають весело у них!

3уч. Україна – це пахуча липа
Та шовкові трави у гаю.
Україна – то моя стежина,
І, як маму, я її люблю!

1уч. Кожен свою обирає дорогу,
Кожен запалює власні зірки.
Тільки від часу залежить
Ким проживеш і залишишся ти.

2уч. Перший день осені – він незабутній:
Наче як завжди, та якось не так.
Вітер натхнення в усьому присутній,



Сонечко світить, як світить маяк.

3уч. Поки хитаються гілки у клена,
Поки їх подих у серці присутній,
Доти шепоче щаслива дитина:
«Перший день осені, ти – незабутній!

Ведучий 1.  Шановні вчителі, учні, батьки і гості нашого свята! Дозвольте 
привітати вас із першим днем осені, з 1 вересня, з Днем знань!

Ведучий 2.  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.

Ведучий 1. Скінчилося літо. Всі добре відпочили та з новими силами знову 
готові «гризти граніт науки»

Ведучий 2. Диви-но, скільки цікавості у дитячих очах! Тож необхідно 
розпочинати наше свято Першого дзвоника.

Ведучий 1. Тож не будемо довго чекати і запросимо на святкову лінійку 
найменшеньких, які вперше прийшли до школи.

Директор школи. Вітаємо юних школяриків 1 класу. Двері в країну Знань їм 
відкриває їхня перша вчителька, Чабан Наталія Олександрівна. Талановита, 
творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона 
навчить вас  не тільки читати, писати і малювати, а й бути чемними, 
ввічливими, дружити по-справжньому.

( Звучить музика, 1-класники заходять на лінійку. 
Зачитується список )

Ведучий 1. Ось вони, наше майбутнє! Гляньте в їхні очі! Бачите в них 
світяться сонячні зайчики. Малюки з радістю прийшли до нас. Нехай цей 
день вони запам’ятають на все життя.

Директор школи. Свято Першого дзвоника оголошується відкритим! Право 
підняти державний прапор України надається
________________________________________________________________

Ведучий 2. Пам'ять, пам'ять,
Священні імена,
Пам'ять, пам'ять,



Совісті струна.

Ведучий1. Солдатські душі… Вони очима-зорями дивляться на нас з небес, 
журавлями пролітають над нами, сумно курличучи в небесній долині.

Ведучий 2. Ми завжди повинні пам’ятати усіх полеглих за свободу України.

Директор. Вшануємо тих, хто віддав своє життя в імя незалежності України.

                        ( «Білі лебеді» гурт НЕвічні та Христина Панасюк )

Ведучий1. Наша школа… Кращої немає!
Ми на думці маємо одне…
Зараз нас директор привітає,
Свято Знань для неї – головне!

Ведучий2: До вітального слова запрошується директор школи Білощицька 
Валентина Іванівна.

Директор. Слово надається гостям свята:

Ведучий1: Шкільне життя… Неважко зрозуміти,
Щоб потім бути з успіхом на «ти»,
Невтомна праця, досвід і освіта – 
Стежки до будь-якої висоти!

Ведучий2: І, хай у світі стались певні зміни,
Багато є проблем і запитань,
Але «освічена людина»
Не гірші  різних титулів і знань!

Ведуий1: Хто ж присвятив життя шляхетній справі?!
Хто докладав зусилля чималі?!
Порадники – вимогливі й ласкаві –
Зі святом Знань Вас, любі вчителі!

( Вручення квітів )

Ведучий1: На нашому святі найпочесніше місце за традицією належить 1-
класникам.

Ведучий2: Тож давайте послухаємо нових учнів, які сьогодні увійдуть до 
нашої шкільної родини.



1.Прийде осінь. Закурличе
Журавлями в ранній час,
І дзвінок мене покличе
Перший раз у перший клас.

2.Я сьогодні перший раз
Вирушаю в перший клас.
Постараюсь я у всьому
Кращим бути я у ньому.

3.Мама з татом розповіли,
Наказали і веліли:
Що на парті не лежати,
Стільчик також не гойдати.
4.А сидіти треба прямо,
Як учила мене мама.
Як захочу щось сказати,
Треба руку лиш підняти.
І не можна воркувати,
Щоб уроки не зірвати.

5.Сорок п'ять хвилин урок,
І почую я дзвінок!
Ні, не можна розслаблятись.
Треба вчитись і старатись.
Буду слухатись я маму,
З нею точно першим стану.

6.Ой веселе свято в нас,
Я іду у перший клас!
В мене квіти у руках,
В  мене ранець на плечах!

7.Я сьогодні йшла до школи,
Встала рано, як ніколи,
Швидше, мамо, швидше, тату!
Скільки ж можна вже чекати?
Я ж іду не в дитсадок,
А на перший свій урок!

8. Правда ж, мамо, я великий?
Сам взуваю черевики,
Зашнуровую шнурочки,
Сам вдягаю я сорочку,



І не плачу я ніколи –
Я сьогодні йду до школи!

9.Нас іменинниками звуть,
Вітають з першим днем навчання,
Знайте: першокласники не підведуть,
Учитись є у нас бажання.

10.Я весела, чепурна,
В мене форма є шкільна,
«Першокласниця гарненька!» -
Проказала тихо ненька…
З нею згодна вся сім’я…
Вже тепер доросла я!

11.Гарні класи, коридори,
Школа світла і простора,
Вчитель добрий. Все гаразд!
Можна йти у перший клас!

ПІСНЯ
_____________________________________________________

Ведучий1: Є багато батьків
На світі у нас,
Що сьогодні дітей
Привели в перший клас.

Ведучий2: Тож вони зараз учнів
Своїх привітають,
І навчатися добре 
Усім побажають.

Ведучий1: В усі часи початок  всього благословлявся батьками. Тому 
сьогодні ми теж просимо батьків благословити наших учнів на добрий і 
довгий шлях до країни Знань.

Ведучий2: Від імені батьків слово надається _________________________

                   ( Батьки благословляють – звучить музика )
ПІСНЯ 

Ведучий1: Дякуємо нашим першокласникам. А до слова просяться 
випускники нашої школи.



1.Не бійся першокласнику,
Ступай в країну знань!
Вона є світлим променем
Надій і сподівань!

2.Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте тат і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок - не майте.

3.В школу в перший раз ідеш,
Гарна форма, в руках квіти.
Хай буде дружнім весь твій клас,
Щоб вчились на відмінно, діти!

4.Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої оцінки.

5.З усмішкою згадую той час,
І не забуду у житті ніколи, 
Як мене, маленьку, в перший клас
Мама з татом привели до школи.
Я так само, як і ці малі, 
Зайчика у ранець пакувала.
Школа – краще місце на землі!
Тільки я тоді про це не знала…

6.От уже і фінішу наш біг!
Ще ривок – і ляжуть нам під ноги 
Сто нових незвіданих доріг, 
Що для всіх лежать біля порогу.
Ще ривок, ще рік! Іще ледь-ледь!
І життя доросле нас чекає –
Що ж , дівчата й хлопці, в добру путь!
Час від нас роботи вимагає!



7.Ми не кажемо ще «Прощавай, рідна школо!»
«Здрастуй, школо!» ми будем казати не раз!
Сумно трохи стає, що сюди вже ніколи
Ми не прийдемо учнями в рідний наш клас,
Але поки що ми – твої учні, рідненька,
Галасливі, задиристі – усі, які є!
Ти для нас найрідніша і добра, як ненька.

8.Даний рік для нас останній:
Ми – уже випускники.
Першокласникам ми скажем:
«В світлу путь, в шкільні роки!»
Маленькі наші друзі!
На згадку про нас. Про свято Першого дзвоника, прийміть наші подарунки.

Ведуча 1: Ось і настала найурочистіша мить нашого свята. Зараз озветься до 
нас своїм лунким голосом перший шкільний дзвінок і сповістить про початок
нового навчального року.

Директор: Право надати перший дзвінок надається

____________________________________________________________        

 Учениця: Дзвонику, лунай
Ти гучніш довкола. 
Літо прощавай.
Здрастуй, рідна школо.

Звучить перший дзвінок

Директор: На цьому урочисту лінійку оголошуємо закритою. За традицією 
випускники заводять до школи першокласників. Хай вам щастить. 

Під музику діти заходять до школи
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