
                       ВЕЧІР-ЗУСТРІЧ З ВИПУСКНИКАМИ МИНУЛИХ ЛІТ

(сценарій)

                           «СТОРІНКАМИ ШКІЛЬНОГО ФОТОАЛЬБОМУ»

Учень1.Дзвенить дзвінком
Це дзвенить шкільний дзвінок 
Щиро, любо і сердечно. 
Під який ви кожен раз 
Йшли у школу, в різний клас. 

Учень2.Дзвенить дзвінком
Це дзвенить шкільний дзвінок 
І ці звуки милозвучні 
Вас зворушили, напевно, 
Бо були колись й ви учні. 

Ведуча. Добрий вечір, дорогі вчителі, випускники різних поколінь! Пролунав 
шкільний дзвінок, але тепер, дорогі гості-випускники, він кличе не в шумний 
клас, не на уроки. Він просить пригадати шкільні роки, такі багаті на прекрасні 
спогади. 

Ведучий. Щороку школа гостинно відчиняє двері, запрошуючи випускників у 
рідні стіни на вечір-зустріч. Давайте повернемося у ті незабутні роки юності, 
які залишаються в пам’яті, як перше кохання, перші світанки, перші успіхи і 
невдачі. Адже саме в школі проводить свої найкращі роки життя людина. 
Гордиться наша школа своїми випускниками. Роки летять, але наша школа не 
старіє і пам’ятає всіх своїх випускників. 

Ведуча. Так, звичайно. Нам приємно відзначити, що сьогодні у нашій залі 
присутні не лише випускники ювілейних років, а й інші випускники. 

Ведучий. Нам надзвичайно приємно бачити сьогодні випускників 1982 року. 

Ведуча. Ми раді вітати випускників 1987 року. 

Ведучий. Вітаємо випускників 1992 року. 

Ведуча. Сьогодні на нашому вечорі присутні випускники 1997 року. 

Ведучий. На вечорі зустрічі випускників школи бажаними гостями є 
випускники 2002 року.

Ведуча. Ми раді вітати випускників 2007 року.



Ведучий.Нам приємно бачити випускників 2012 року.

Ведуча. Вітаємо випускників 2016 року.

Ведучий. Сьогоднішня зустріч – це мандрівка у світ дитинства і юності. Тож 
сьогодні, почувайте себе дівчатками і хлоп’ятками, якими були 10 чи 30 років 
тому, коли бігали шкільними коридорами, жартували, сміялись.

Виходять діти

• Добрий вечір, ми – ваше дитинство. 

• Ти пам’ятаєш мене? 

• Я приходжу до тебе у кольорових чарівних снах і спогадах. 

• Я пещу тебе ніжними маминими руками і співаю колискову. 

• Я нагадую тобі про безтурботні дні, перше кохання. 

• Я повертаю тебе у мріях до шкільної країни, країни Дитинства. 

 Ведучий. Шановні випускники, до вашої уваги таночок від молодших 
школярів.

ТАНОК

Ведуча. Ми кожен день приходимо до школи, 

І що не день – то нові відкриття. 

Для нас ти, школо, стала рідним домом, 

Ти вчила жить і здобувать знання. 

Ведучий. Напевно, кожен з вас перед зустріччю із школою, колишніми 
однокласниками, учителями, перегорнув сторінки шкільного фотоальбому, де 
побачив рідні обличчя, полинув спогадами у шкільне минуле. 

Ведуча. І сьогодні ми усі разом помандруємо сторінками фотоальбому 
Ревнівської школи . У ньому не один десяток фотографій, залишених на згадку 
кожним поколінням учнів. 

Ведучий. Змінюються кадри, миготить плівка, і можна побачити, як маленькі 
школярі, що несміливо переступали шкільний поріг, тримаючись за мамину 
руку, вже танцюють свій останній у школі випускний вальс. 

Ведуча. Все пам’ятає школа, багато може розповісти вона про своїх дітей, 
колишніх і теперішніх. Скільки їх було у неї! Але всіх вона, турботлива, 



пам’ятає. Радіє кожній згадці, кожній зустрічі, очікуваній чи несподіваній. Отож
запрошуємо вас, дорогі випускники, полинути у шкільне дитинство та юність, 
гортаючи сторінки шкільного фотоальбому. 

Ведучий.Відкрито першу сторінку нашого фотоальбому. На фото випускники 
1982  року, які в цьому році святкують 35-річний ювілей.  Класний керівник - 
ЖЖЖЖЖ С.А.

Фільм

Ведуча. Шановні випускники, 30 років – немалий відрізок часу. Але, 
сподіваємось, що ви добре пам’ятаєте шкільні роки. Отже, давайте пригадаємо 
шкільні роки випускників 1987 року, класним керівником якого була ЖЖЖЖЖ 
Галина Михайлівна.

Фільм

Учень

Нехай вас по світу розкидала доля,
та пісня до болю знайомого поля
завжди повертатиме з давніх доріг
до рідного краю, на отчий поріг.
Тут кожна стежина і кожне деревце
лікують  ранене зболене серце,
може там краще – в далекому краю:
багатше, чистіші. Не була, не знаю…
Та мови такої, такого роздолля,
такого зеленого щедрого поля
І синіх річок, і безмежного неба
Ніде не знайдеш. А більше й не треба.

Роки-кілометри відлічує доля
На трасі життя, що у даль пролягла.
Ви знову у рідній зібралися школі.
Вона вам і храмом, і домом була.

Ведучий. Усіх випускників, які завітали до нашої школи, вітає ансамбль 
дівчаток «Зоряночка» з піснею «Соняшники».

   Пісня «Соняшники»

Ведучий.Час летить і змінює все, що нас оточує. Життєва дорога людини також 
мінлива і не передбачувана. Лише фото, на якому зафіксована мить юності 
залишається незмінним. 



Ведуча. На третій сторінці шкільного фотоальбому – випускники 1992 року, які 
у цьому році святкують 25-річний ювілей. Класний керівник – ЖЖЖЖЖ Надія 
Віталіївна. Отже, знайомимося з випускниками 1992 року.

                                                              Фільм

Ведучий. Шановні випускники 1982, 1987, 1992 року, по-різному склалося 
життя кожного з вас. Десь там, за межами сьогоднішнього вечора спогадів 
вирує складне і незрозуміле доросле життя. А тут усе залишилося незмінним, 
простим і зрозумілим. Ось чому попри всі негаразди, як найдорожчий скарб, 
пам’ять береже чарівну теплу мить, коли єднаються серця, коли вік і посада 
втрачають свою вагу та значення, коли живе і вічне – велике шкільне братство. 

Ведуча. Шановні випускники, вітаємо вас зі святом і прийміть в подарунок 
пісню від учня 1класу

____________________________________________________________________

Ведучий. Гортаємо сторінки нашого фотоальбому. І ось 1997 рік випуску, які в 
цьому році відзначають 20-річний ювілей, класним керівником якого була 
ЖЖЖЖЖ Марія Микитівна.

Ведуча. Випускники! Вже не буде канікул у вас
Ваші діти вже сіли за парти,
Зважте, друзі, ви чогось варті,
Поки юності вогник не згас.

Ведучий.Отже, давайте  пригадаємо якими були випускники 1997 року

Фільм

Ведуча. Відкриваємо наступну сторінку  нашого фотоальбому. Ми 
познайомимося з випускниками 2002 року, які в цьому році святкують 15-
річний ювілей. Ви залишили про себе гарні спогади, як активні, знаючі учні, які
вміли організувати своє дозвілля. А класними керівниками випусків 2002 року 
були – ЖЖЖЖЖЖЖ Олена Іванівна, ЖЖЖЖ Ніна Володимирівна

Фільм

Ведучий. Шановні випускники, прийміть в дарунок веселий таночок у 
виконанні донечки випускників 2002 року, ЖЖЖЖЖ Діани. 

Танок



Ведуча. Зріла молодість – золота пора життя людини. Попереду ще так багато, 
але позаду вже пережиті безтурботні хвилини шкільного життя. В минулому 
веселі дні у студентському гуртожитку, здані вже всі сесії. Самостійне, доросле 
життя лише ледь проявило свою суворість до випускників 2007 року, які в 
цьому році святкують 10-річний ювілей і фотографія яких є наступною у 
нашому фотоальбомі.

Ведучий. А класними керівниками випускників 2007 року були ЖЖЖЖЖ Надія
Петрівна і ЖЖЖЖЖ Надія Віталіївна.

Фільм

Ведуча. Для усіх присутніх в цьому залі, дівчатка ансамблю «Зоряночка», 
дарують пісню «Віночок»

Пісня «Віночок» 

Ведуча. Школа… Скільки спогадів навіює вам це слово. Спогади про першу 
вчительку, про перший урок, ну і звичайно, спогади про контрольну роботу.

Ведучий. До вашої уваги виступ учнів 7-А класу. 7-А нагадає як можуть 
проходити контрольні роботи в школі.

Сценка «Контрольна робота»

Ведучий. Продовжуємо гортати сторінки  нашого фотоальбому. І ми 
познайомимося з випуском 2012 року, які в цьому році святкують 5-річний 
ювілей, класним керівником якого була Кисіль Ніна Володимирівна.

Ведуча. Випускники 2012 року відрізнялись згуртованістю, ініціативністю. 
Саме вони були активними учасниками художньої самодіяльності.

Отже, давайте познайомимося з випуском 2012 року.

                                                          Фільм

Ведуча. Рік тому під чудову мелодію на своєму випускному вечорі танцювали 
шкільний вальс молоді, завзяті, енергійні і трішки сумні, через прощання з 
рідною школою, хлопці та дівчата.

Ведучий. Їх було небагато, _9. Але вони були всі дуже різні і цим цікаві. А  
класним керівником випускників 2016 року була ЖЖЖЖЖ Віта Володимирівна

Ведуча. Отже, знайомимося з наймолодшими ювілярами нашої школи.

Фільм



Ведучий.Дорогі друзі, перегорнуто останню сторінку нашого фотоальбому. Але,
сподіваємось, що він буде поповнюватись новими фотографіями, новими 
зустрічами і спогадами. 

Учень

На світі безліч тягнеться доріг
Одні - як мудрість, інші - в терен-цвіті.
А поміж них крізь промені проліг
До школи шлях, що найкоротший в світі.
О, як це добре, що шляхи до шкіл
Забудь-травою не позаростали.

Ведуча. Дорогі друзі! Ми вдячні всім за те, що ви завітали на зустріч. Вдячні за 
щиру вдачу, за вашу любов. 

Пісня

Танок 

Ведучий. Ми завершуємо наше свято-зустріч. Ми хочемо від щирого серця, від 
усієї душі побажати вам доброго здоров’я, щастя, успіхів, веселих зустрічей з 
колишніми однокласниками. 

Ведуча. Пам’ятайте! Ви завжди бажані гості в нашій школі. До нових зустрічей!

Сценарій підготувала педагог- організатор Ревнівської ЗОШ Шульга М.О.


