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Ведуча 1. Тепла осінь, як весна, 

Далечінь така ясна. 

В золотім серпанку поле. 

Зріє жито молоде, 

Дружно з квітами до школи 

Радісна малеча йде. 

 

Ведучий 2. Вересень, немов учитель, 

Двері школи відчинив. 

Школярів дзвінком врочистим 

До навчання запросив 

 

Ведуча 1. Допоки в серці пломінь не стиха 

І школа радо двері відчиняє, 

Веселий галас першого дзвінка 

Моїй землі надію провіщає. 

 

Ведучий 2. Він всім співає, що іще жива 

Душа Вкраїни, викохана в дітях, 

Що на скрижалях вічності помітять 

Мого народу виткані слова. 

 

Ведуча 1. Свято Першого дзвоника – це день коли зустрічається серпень із 

вереснем, тепло – з легкою прохолодою, відпочинок із навчанням. Час, коли з 

усмішкою пригадуємо чудово проведені дні літа і трішки з острахом очікуємо 

довгих днів осені, зими та весни. 

 

Ведучий 2. Цей день осіннім промінчиком розбудив учнів, запрошуючи їх до 

школи. 

Цей навчальний рік особливим стане для одинадцятикласників, він покладе 

межу між дитинством, шкільними роками і дорослим життям. Та 

найважливішим є він для маленьких першокласників – таких красивих, таких 

схвильованих, таких радісних. Саме для них пролунає незабаром перший в 

їхньому житті шкільний дзвоник, який покличе з дитинства в невідомий 

шкільний світ. Дорогі наші маленькі друзі!Ми дуже раді прийняти вас сьогодні 

в нашу дружню шкільну родину. Збережіть назавжди у своєму серці ці 

неповторні хвилини зустрічі зі школою. 

 

Ведуча 1. Тож вітай їх, шкільна родино, гучними оплесками! 

(Під «Козацький марш» заходять учні 1 і 11 класів). 

Ведучий 2. Увага!Свято Першого дзвоника оголошується відкритим! 

Гімназіє. Право підняти прапор надається учням 11 класу –  

 

Ведучий 1. Героїзм, самовідданість завжди шанувалися в українському 

суспільстві. У такі урочисті хвилини згадуємо тих, хто не дістався правди, 



оступившись на пів кроці, хто згас за нас, недотягнувши до весни, хто голову 

поклав у ці темні дні за країну, за честь, за свободу.  

(Вшануємо їх хвилиною мовчання) 

Право покласти квіти до пам’ятника на честь загиблих за волю України 

надається учням 11 класу. 

Ведуча 2. Будь-яка справа освячена словом Божим, буде успішною. З Божим 

благословенням до вас звертається отець… 

 

Ведуча 1. Задачі, вправи – скільки в них мороки! 

І за канікули всі ледве чи згадають, 

Що є таке поняття, як уроки. 

Тож першим нам про школу нагадає, 

Дасть пильні й справедливі установи, 

Урок наш перший проведе і привітає…директор школи 

 

Слово для привітання надається директору школи Барчуку Віктору Петровичу. 

Ведучий 2. Сьогодні на нашому святі багато гостей, які від щирого серця 

бажають привітати вас. Слово для привітання надається …. 

 

Ведуча 1. В далину на останніх крижинах 

Відплила березнева пора. 

Задивилась моя Україна. 

У блакитне свічадо Дніпра. 

На світанку вишнева хмаринка 

Білим цвітом закутала сад. 

Задивилась моя Україна 

В чисті очі своїх немовлят. 

Легко кинула ніч горобина 

Блискавицю в гніздо солов’ю. 

Задивилась моя Україна 

В насторожену душу мою. 

Україно, в щоденнім привіті 

Славлю небо твоє голубе, 

Щоб не скривдив ніхто на світі 

Ні Дніпра, ні дітей, ні тебе. 

(Звучить пісня про Україну) 

 

Ведучий 2. 1 вересня – свято радісне і хвилююче. Діти чекають його з 

нетерпінням. Тому для першокласників відкривається перша сторінка Великої 

Книги Знань. 

Ведуча 1. Ми запрошуємо до мікрофону малих, але таких симпатичних творців 

свята – першокласників.  

 

Учень 1. Яскраве сонечко надворі 

Кидає промінці до нас 

Такої радості ніколи 

В житті ще не було у нас. 



 

Учень 2. Тож радійте, друзі, з нами, 

Весело сьогодні в нас – 

А до вас ми завітали 

Попроситись в перший клас. 

 

Учень 3. Як були ми дошкільнята, 

То ходили в дитсадок. 

Наступає інший час: 

Зустрічає школа нас. 

 

Учень 4. В школі ми писати будем, 

Вчити вірші із книжок, 

Та ніколи не забудем 

Наш веселий дитсадок. 

 

Ведучий 2. Першокласники! 

Бачимо, всі ви молодці, 

Всі розумні, як ніколи! 

Всі готові йти до школи! 

Тож із радістю в цей час, 

Вас приймаєм в перший клас. 

 

Ведуча 1. Сьогодні на урочистому святі старші учні приймають до своєї  

гімназійної родини школярів 5 класу. 

 

Ведучий 2. Осінній вітер весело полоще 

Каштанові пожовклії листки. 

А проти школи на широкій площі 

Стоять маленькі наші новачки 

 

Тож настав час ближче познайомитись з вами 

(Виступає 1 гімназійний клас) 

Учень 1. Ми обіцяєм вчитись справно, 

Гав на уроках не ловить, 

Поводитися завжди гарно, 

Гімназію, як рідний дім, любить. 

 

Учень 2. Нас іменинниками звуть, 

Вітають з першим днем навчання. 

Знайте, малі не підведуть, 

Учитись є у нас бажання! 

 

Учень 3. Сюди прийшли ми за знаннями, 

Так візьмемось за руки 

І підемо разом з вчителями 

У світ пізнання і науки 



Учень 4. Школярам не просто вчитись, 

Та не варто їм журитись, 

Бо складніше майбуття – 

Гімназистові життя. 

 

Учень 5. Магічний дзвоник кличе нас у клас, 

Наповнить радістю і щастям кожне серце. 

Пишаємося тим, що він для нас 

Лунатиме в гімназії уперше. 

 

Учень 6. Гарні класи, коридори, 

Школа світла і простора, 

Вчителі добрі. Все гаразд! 

Можна йти у перший клас! 

 

Учень 7. Вельмишановні гімназисти! 

Ми тут найменші серед вас. 

Отож прийняти нас до гурту 

Уклінно просить перший клас. 

 

Ведуча 1. Боже, Отче, глянь на діти,  

На рожеві твої квіти, 

Світи сонцем і зірками 

Над малими школярами. 

Дай нам сили і охоти 

До навчання, до роботи, 

Завжди Бога вихваляти, 

Пісню вдячності співати 

 

Ведучий 2. Заходьте дружно та сміливо, 

Маленькі учні, в світлий клас. 

Життя цікаве та  щасливе 

Розпочинається для вас. 

 

Ведуча 1. Хай вас Бог благословить, 

Мати Божа добавить сили. 

Для людей, для народу ростіть, 

Хай міцніють щодня ваші Крила! 

 

Ведучий 2. Так невблаганно плине час. Дорослішають діти. Здається, недавно 

вони стояли на лінійці ось такими несміливими першокласниками, а тепер вони 

вже дорослі – одинадцятикласники. 

 

Ведуча 1. Нехай останній рік, проведений в стінах рідної школи, буде роком 

роздумів, кропіткої праці, духовного зростання. Вам слово дорогі 

старшокласники. 

(Виступ 11 класу) 



Учень 1. Перше вересня – радісне свято! 

Про нас розмова і увага нам, 

І ми вітаємо вас радо, 

І шлем вітання любим вчителям. 

 

Учень 2. Учитель - наш найкращий друг, 

Нам відкриває всі дороги, 

Які до щастя нас ведуть, 

Ведуть до перемоги. 

 

Учень 3. Шануємо вчителя за те, 

Що вчить він нас життя любити,  

Що його слово тепле і просте 

Нас кличе з книгою дружити. 

 

Учень 4. Та поки ще рік свій похід починає, 

А дзвоник останній – за валкою днів, 

Учителеві ми подяку складаєм, 

За працю, терпіння й поборений гнів. 

 

Учень 5. Учителю! Будьте міцні і здорові, 

Хай Бог вас від зла і недолі хранить, 

І хоч ми у школі не рідні по крові 

Навіки нас праця навчальна ріднить. 

 

Учень 6. Вам, наші любі вчителі, 

На небосхилі світить зірка провідна, 

Ми всі бажаємо, дорослі і малі, 

Нехай ніколи не згаса вона! 

Бо це найголовніше ремесло: 

Дітей учити людям на добро! 

 

Учень 7. Якраз до свята квіти розцвіли 

Їх хочемо ми вам подарувати 

За те, що ви в дорогу нелегку 

Ведете нас в життя з порога хати. 

 

(Звучить пісня про вчителів, учні тим часом дарують квіти вчителям)  

Ведучий 2. Наша школа– велика родина. Та хіба буває без батьків? Адже вони 

наші перші порадники, помічники. Запрошуємо до слова батьків…. 

Ведуча 1. Мій перший дзвоник, як душа моя, 

Весь світ собі до серця пригортає! 

І разом з ним співа уся земля! 

І вся земля мене із ним вітає! 

Ведучий 2. Право дати перший дзвоник надається першокласниці…….. та 

учневі 11 класу………………. 



Ведуча 1. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань, святу Першого дзвоника 

завершена. 

Звучить гімн. 

 

 

 

 

 
 


