Фанфари. 
Вихід ведучих (дві пари одинадцятикласників)
1 Дівчина –одинадцятикласниця 
 Знову вересень кличе до школи,
  До незвіданих даль і  доріг.
Поспішаю із ранішнім сонцем,
Щоб ступить на знайомий поріг.
2	Хлопець-одинадцятикласник
    Хто не вперше сюди приходить,
    Той цінує дарунок щодня.
     Дзвоник наш найгучніше дзвонить
      І усі ми разом – сім’я.
3. Хлопець-одинадцятикласник 
 І сьогодні у нас знову свято!
Тут обличчя знайомі давно.
І прийшли ми в цей дім, щоб пізнати
Новий світ, мов нове полотно.
4. Дівчина-одинадцятикласниця
 Посміхається вся Україна,
Літо нас проводжа на урок.
Зустріча осінь дружну родину
І збирає на перший дзвінок.

Звучить фонограма пісні про Україну. Виходить дівчина з короваєм в нац. костюмі.
1.Дівчина-одинадцятикласниця
Вдалину на променях сонячних
Відлетіла літня пора.
Задивилась моя Україна
У блакитне свічадо Дніпра.
2. Дівчина-одинадцятикласниця
Легко кинула ніч горобина
Блискавицю в гніздо солов’ю.
Задивилась моя Україна
У шкільну неповторну сім’ю.
3. Хлопець-одинадцятикласник 
             Тож вітай шкільна родина гучними оплесками цей чудовий, ні з чим незрівнянний день - День першого дзвоника, коли рідна школа  приймає у свої обійми першокласників – таких красивих, радісних і схвильованих.
4. Хлопець-одинадцятикласник
Стоять вони замріяні і чинні
І радість їх аж ллється через край!
Зустрічай їх, Україно!
Рідна перша школо, зустрічай!
5.Організатор школи або ведуча ( в цей час одинадцятикласники-ведучі йдуть до першокласників)
Наші першокласники сміливо ступають на шкільну стежинку, адже поруч з ними йдуть  найстарші учні  шкільної родини,  а проводжають  їх з добрими побажаннями і рушниками на щастя їхні батьки. 

Ведуча 1.

Матерями вишитий рушник,

Розвівається, малята, хай над вами.

І благословення хай звучить,

Всіяне пшеницею й житами.
 

Ведучий 2.

Хай з легкої отчої руки

Путь проляже вам у знань країну,

Гордо й впевнено крокуйте, малюки,

Ви для мам і тат — надійна зміна.

Звучить музика. Першокласники разом з одинадцятикласниками крокують на лінійку. Їх зустрічають батьки з рушниками.
Ведучий.  Вітаємо учнів 1 – А класу! Двері в Країну Знань вам відкриває перша вчителька __________________________________________________________.  Талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою.
                   
Ведуча.    Вітайте учнів 1 – Б класу! Протягом 4 – х років із вами буде перша вчителька - ________________________________________________________, яка навчить бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість.

Ведуча.   Вітайте  учнів 1 – В класу. Протягом 4 – х років мудрим наставником для вас буде _______________________________________________________, яка навчить вас бачити світ у  чудових надзвичайних кольорах людських почуттів.

 


Україна:   
Україна дітей своїх щиро вітає, 
До грудей пригортає крильми.
Добрі, мудрі зростайте, бо кожен це знає,
Що Україна - це ви!
( вручення коровая першокласникам одному з вчителів) 
Урочиста частина
Ведучий  1.
Школо, увага! Урочиста лінійка, присвячена святу Першого дзвоника оголошується відкритою. До винесення  державного прапору  України стояти струнко Прапор винести. 
Ведуча 2. 
 Хай кожен в школі пам’ятає
 Цей час, цей день, цю урочисту мить,
 Хай слово радісне лунає
 І гімн держави прозвучить.
( звучить державний гімн) 
Ведучий 1. 
Зібралася знову вся наша родина,
Бо ж звикли ми разом свята зустрічати.
І радісно нам в цю врочисту годину
Хороших і щирих гостей привітати!

Ведучий 2.

Сьогодні на нашому святі присутні почесні гості __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ведучий 1.
Сьогодні  першим нам про школу нагадає,
Дасть пильні і суворі настанови,
Урок нам перший дасть і привітає 
Директор школи.
( виступ директора школи)

Ведучий 2.
Перше вересня – День науки й знань,
 І найкращих щирих побажань.
 Шановні гості ми вам раді,
 Чекаємо від вас поради.

Ведучий 1.
Слово для привітання надається _________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Міньони
7.  Виступ першокласників
	1.З дитсадком ми розпрощались. 
В нас канікули були. 
А сьогодні ми зібрались 
І у перший клас прийшли. 

2. Дуже довго я збирався, 
Форму міряв сім разів. 
Одягався, роздягався, 
Гарним бути так хотів. 

3. Мама теж мене вдягала, 
(Ти такий в нас не один!) 
Бантики мені в’язала 
Рівно двадцять п’ять хвилин! 

4. Що тут в школі нас чекає? 
Як то вчитись? Хто б сказав... 
І Петько цього на знає, 
І Василь також не знав. 

5. Я дивуюсь, що там знати? 
Справді, ти такий дивак! 
Треба ранець в руки брати, 
Там побачим, що і як! 

6. Головне — комп’ютер мати, 
Хоч малесенький планшет. 
Можна в ігри буде грати, 
Чи зайти у інтернет... 

7. Не журіться, добре буде, 
Головне, що ми прийшли. 
Вчаться ж якось в школі люди.,, 
Подивись, як підросли... 

8. От і ми тут підростемо. 
Рідна школо, нас стрічай! 
Вчитися сюди ідемо — 
Ширше двері відчиняй! 

9. Будьте всі до нас прихильні, 
Бережіть, любіть без меж! 
Виростемо всі ми сильні 
Та сміливі, й мудрі теж, 

10. Як воно у школі буде? 
Як пройдуть тут наші дні? 
Але вийдуть із нас люди, 
Навіть дуже видатні!


Номер худ.самодіяльності від першокласників. 
Ведучий 1. 
Шановна громада! Сьогодні останній раз зустрічають свято Першого дзвоника учні 11 класу. Випускники! Погляньте на радісні обличчя малюків! Ось так 10 років тому, щасливі і схвильовані, з татами і мамами за руку, ви переступили поріг цієї школи! Для вас вона стала другою домівкою.

Ведучий 2.
 Нехай у вашій пам’яті постане світлий день, коли ви, тамуючи острах і сором’язливість, полинули в безмежний світ знань! Нехай останній рік, проведений в стінах рідної школи, буде роком роздумів, кропіткої праці, духовного зростання. Надаємо слово випускникам!


1.	Вересень панує вже довкола,
Наче той художник – чарівник.
Добрий день, моя найкраща школо!
Це для нас – останній в школі рік!
2.	Рік останній – мрії, сподівання,
У майбутнє поступовий крок,
Твори, теореми і .. кохання,
Дзвоник. Він нас кличе на урок!

3. Рік останній … Осінь золотава,
У житті юнацьким – перший звіт…
Ти сторінка юності яскрава,
Ти – дитинства незабутній слід.

4. Рік останній. Перше жовте листя,
Плани і думки на самоті…
Рік останній. Ти, як аркуш чистий, -
Що напишеш, те й пожнеш в житті.
5. Рік останній зустрічає радо
Друзів, що з тобою вчаться теж.
Рік останній – вчителя порада,
Справа – та, що потім обереш.

6. Рік останній в подорож нас кличе,
Мрією легкою виника,
Ніжністю дівочого обличчя,
Поглядом рішучим юнака…

7. Він – фантазій крила кольорові,
Промінь сонця, далечінь ясна. 
Перший вірш, освідчення в любові,
Бал останній, випускна весна…
8. Рік останній!Ти - надій зірниця,
Ти – мета, що бачиш уві сні.
Рік останній, ти – ще таємниця,
Та, що ми розкриємо самі

 9.Ми привели собі на зміну 
 Маленьких учнів в перший клас
 Навчайтесь, любі, на «відмінно»
 Ростіть, мужнійте в добрий час
                        

10. Нехай щастить вам, малюки,
     Ростіть розумні та сміливі.
     Життя шкільного сторінки
     Хай будуть сонячні й щасливі!

11. Від серця подарунки 
       Сьогодні ви прийміть.
      І нас, найстарших друзів,
      В навчанні й поведінці,
        Глядіть, не підведіть!
       ( Вручення подарунків) 

Випускник
Учитель! Яке безмежне слово! Як багато в нього вкладено: мудрість, знання, дружня порада, щире співчуття.
Випускник
Учитель — це людина, яка не лише прищеплює нам любов до науки. Він учить нас думати, мріяти, дружити, бути справедливими і чесними. Він дарує нам крила, на яких ми відлітаємо у доросле життя.
Випускник
 Ми вдячні вчителю за усе добро, що сіє він у наших серцях. Тож, дорогі вчителі, на знак подяки за вашу сумлінну і віддану працю прийміть від нас квіти.
Випускник
Вчительці букет підношу я:
Вам спасибі, вчителько моя!!
За безсонні ночі і турботи,
За одвічні вчительські клопоти,
За слова, що піднімають з болю.
За усмішку, за щасливу долю.

(Учні дарують квіти вчителям, звучить пісня)


Ведучий 1.
           Настане зараз урочиста мить,
	  З якої почнемо своє навчання.
	  Покличе дзвоник, срібно продзвенить. 
	  І ми підемо в класи без вагання.


Ведучий 2

          Дзвенить дзвінок - веселий, запальний,
	 І в кожного душа із ним радіє,
	 І знову починаються для нас 
	 Уроки віри, доброти, надії.

Ведучий 1.
Дзвени, мій дзвонику, і весело співай!
Щасливо, срібно, радісно, дитинно!
І про уроки всім нам сповіщай,
У добрий час, моя шкільна родино!

Ведучий 2
Право надати перший дзвоник надається наймолодшим учням нашої школи ___________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
  та  найкращим учням 11 класу 



(Лунає Перший дзвінок)

Ведучий 1.
 Наш спільний дім — велика Україна,
 Сьогодні всіх дітей скликає на урок.
 Щаслива буде хай кожнісінька дитина
 І впевнено в науку робить крок!

Ведучий 2
Право першими зайти до школи та завести першокласників на перший в їхньому житті урок надається учням 11 –го класу.

( Одинадцятикласники заводять до класів першокласників)

Ведучий 1.
Урочиста лінійка, присвячена святу Першого дзвоника оголошується закритою.

(Звучить Гімн України)
Ведучий 2.
Увага! До винесення прапора стояти струнко!  Прапор винести!
(під звуки маршу виносять прапор)



Ведучий 1.
Прийшла пора закінчувати свято
То ж дозвольте ще раз побажати:
Сонця, миру, здоров’я усім і родині
Процвітання і злагоди Україні!





