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педагог-організатор філії Яринівської ЗОШ І-ІІ ст.
опорного закладу Кам’янський ліцей
Вед. - 1. Вересень панує вже довкола,
Наче той художник-чарівник.
Добрий день, моя найкраща школо!
Починається новий навчальний рік!
2 ведуча: Добрий день, Країно мрій дитячих,
Знову осінь об’єднала нас!
І лунає музика святкова
На подвір’ї в цей ранковий час.
Вед. - 1. Розквітають посмішки навколо,
Радісно луна веселий сміх.
Це моя найкраща в світі школа
Зустрічає школярів своїх.
Ведуча 2: Доброго дня, дорогі гості, учні, вчителі, батьки. Ми раді вітати
вас у нашій школі на урочистому заході «Країна дитячих мрій»,
присвяченому святкуванню Дню Знань та святу Першого дзвоника.
Ведуча 1: Ми не випадково обрали таку назву свята, «Країна дитячих
мрій». Вже всім, мабуть, відомо, що цього річ наші першокласники йдуть до
Нової української школи – безмежної Країни дитячих мрій, доброти, сміху,
радості, безтурботного щастя із мріями казковими та веселими пригодами.
2 ведуча: Дорогі друзі! Ось, нарешті, і відірвався перший осінній листочок з
календаря нового 2018/2019 навчального року. Ми щиро вітаємо з його
початком нашу дружну шкільну родину.
Вед. - 1. Перше вересня – особливе свято мудрості, доброти і людяності.
Голосно пролунали урочисті акорди, звідусіль чути теплі привітання i кожне
людське серце, хвилюючись, обов’язково відгукнеться на заклик першого
дзвоника!
2 ведуча: Тож нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові
горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців,
батьків – гордістю за своїх дітей.

Вед. - 1. Зустрічаймо цей святковий день гучними оплесками, щирими
посмішками, адже він приготував нам багато приємних несподіванок та
палких привітань, нових вражень та радісних хвилин у колі шкільних друзів,
мудрих наставників-вчителів та почесних гостей нашого закладу.
2 ведуча:
Сьогодні на перший дзвіночок
Зібралася вся Україна.
Благословляє синів і дочок
Щедра моя Батьківщина.
Вед. – 1. І саме зараз, у цю радісну хвилину, ми з особливим трепетом і
хвилюванням розпочинаємо найголовнішу подію першовересневого свята.
Поріг нашої школи переступає гомінке і непосидюче поповнення – малюкипершокласники.
2 ведуча: Святковий день сьогодні справді особливий,
нас осінь золота вітає залюбки,
і учні всі усміхнені, щасливі...
Увага всім! Виходять першачки!
Вихід першокласників. Під музичний супровід пісні .
1 ведуча: Зустрічаємо маленьких школярів 1-го класу на чолі з першою
вчителькою Попружук Оленою Григорівною. Саме вона, вимогливий та
професійний педагог, дасть перші життєві уроки добра, порядності та любові
до людей своїм маленьким вихованцям.
Ведучий. Отож. Знайомтеся з нашими першокласниками:
1.Борейчук Анастасія Андріївна.
2.Бернадзький Марк Олександрович.
3. Котелюх Анастасія Анатоліївна.
4. Ковальчук Віктор Сергійович.
5. Лемич Матвій Олексійович.
6. Ліфенко Марія Юр’ївна.
7.Лукашенко Олексій Миколайович.
8.Лап’юк Тарас Анатолійович.
9.Мисько Ірина Олександрівна.
10.Мельник Микола Павлович.

11. Михайлов Станіслав Петрович.
12. Омелянчук Олег Михайлович.
13. Омелянчук Поліна Віталіївна.
14. Попружук Денис Іванович.
15. Потапчук Діана Валеріївна.
16. Путько Микола Олександрович.
17. Радчук Ірина Сергіївна.
18. Стеблюк Богдан Валентинович.
19. Соболь Назар Ростиславович.
20. Сьомак Яна Іванівна.
21. Шутікова Мар’яна Сергіївна.

2 ведуча: Нехай на нас чекають добрі зміни!
У наших свят традиція одна:
Шикуймось! Струнко всі, бо зараз
Славетний Гімн держави пролуна!
Ведучий. Дорогі вчителі! Шановні батьки, учні та гості свята! Урочиста
лінійка, присвячена Святу першого дзвоника з нагоди початку
навчального року, оголошується відкритою.
Гімн України
Ведуча: За традицією у дні святкові ми поринаємо у глибину років.
І згадуємо знову ми і знову тих, хто прославити країну рідну зміг.
Ведучий: Вшануймо хвилиною пам'яті тих, хто звеличив нашу землю. Тих,
завдяки кому наше життя зігріте сонячним світлом і безхмарною, мирною
блакиттю небес.
(Хвилина мовчання)
Ведуча.
Традиція у нас існує здавна:
В хвилини щастя й урочистих свят
Покласти квіти до підніжжя обеліска,

Згадати про полеглих всіх селян.

Право покласти квіти
надається__________________________________________________________
__________________________________________________________________

2 ведуча: Перше вересня – особливий день у житті нашої держави! Він
пройнятий ідеями добра та єдності поколінь. Щороку на зміну одним учням
приходять інші. І так, поступово, змінюється обличчя моєї рідної школи.
Вед. – 1. Радість традиційного першовересневого свята сьогодні разом з
нами розділяють почесні гості нашої школи: Сільський голова Харчук Ігор
Миколайович,

ветерани педагогічної праці:

_________________________________________________________________
Вручення квітів гостям.
Вед. – 1. На свято Знань і влітку ми чекали.
Знов вересень нас дзвоником зустрів.
До нас шановні гості завітали,
Щоб зараз привітати школярів!
Слово надається ______________________________________.
Вед. – 1. До слова запрошується
______________________________________.
Ведуча:
І хай нам вітер в двері стукає,
А труднощі наздоганяють у путі,
Утомлене серце слухати буде
Слова - найголовніші у житті.
Ведучий:
Зі словами, що допоможуть збагнути життєві істини, переконатися у
правильності рішення, звернеться до вас з побажанням успіхів і наснаги в

новому навчальному році завідувач філії Яринівська ЗОШ І-ІІ ступенів
опорного закладу Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів Хіміна Людмила Федорівна.
(Виступ директора школи).

Ведуча:
Немає щастя більшого, ніж це!
Коли душа радіє серед квітів.
Оновлюється наш дім,
І підростають його діти.
Ведучий:
Ось і сьогодні - подивись!
Які кумедні наші нові друзі!
Не хмурся, першокласник, посміхнись!
Тебе зустрінуть тепло твої друзі!
Ведуча:
Ми познайомимося, поживемо
І перемогам вашим порадіємо,
І дружбу нашу через роки пронесемо,
Родину нашу зберегти зуміємо.
Ведучий: Давайте привітаємо гучними оплесками наших найменших учнів!
(виступи першокласників)
Б.М.1.Ми все літо готувались,
Дуже-дуже всі старались,
Щоб сподобатися вамНашим першим вчителям.
Б.А.2.Золоті у мене руки,
Мама каже ,що то мука.
Я всі штори вже порвалаСобі банти готувала.
К.А.3.Це все жарти не сприймайте,
Радо в школі нас вітайте.

Ми вже діти не малі,
Ми сьогодні-школярі.
К.В.4. Ми маленькі ,шестирічки ,
Дуже –дуже симпатичні!
Ми веселі і слухняні
Не ліниві ,а старанні!

Л.М.5. Всі ми учимось дружити.
В колективі добре жити!
Ми - тепер одна родина,
І мета у нас єдина.

Л.М.6.Добре вчитися щодня,
Здобуваючи знання,
Щоб пишалися батьки,
Ось які в нас малюки!
Л.О. 7. В мене теж чудові плани
Буду вчитися старанно,
Спершу стану я студентом ,
Трохи згодом- Президентом.
Л.Т.8..Я прийшов учитись, звісно ,
Адже вирішив давно,
Стану класним футболістом,
Або зіркою кіно!
М.І.9..Я прийшла до школи вчитись,
Бо у мене є метаГенеральшою зробитись,
А це справа не проста!

М.М.10.Я старанно вчитись буду
І міцні знання здобуду.
Стану я дослідником,
Славетним винахідником
М.С.11. Мрію я пілотом стати,
Літаками керувати.
Буду вчитися як треба
І злечу у синє небо!
О.О.12.Я також не підведу –
у політику піду!
Буде наша Україна
Найславетніша країна!
О.П.13 Є зараз мода на знання
І на комп'ютерні вміння
Я в інтернеті як своя
Букварем не здивуєш моє покоління.
П.Д.14. Я у космос полечу
Або через інтернет
Мови нашої навчу
Мешканців усіх планет!
П.Д.15. Буду вчитися як слід
І прославлюсь на весь світ,
Щоб пишалися батьки
Славнозвісної дочки!
П.М.16.В мене мрії є також
Неабиякі атож!
Буду архітектором
Чи шкільним директором.
Р.І.17. Стану я артисткою,

Може ,танцюристкою,
Може, буду я співатиНа таланти я багата!
С.Б.18. Художником я буду,
Малюватиму споруди,
І портрети,і пейзажі –
Все ,що мама мені скаже!
С.Н.19.Гарні класи, коридори,
Школа світла і простора,
Вчитель добрий .Все гаразд!
Можна йти у перший клас!

С.Я.20.Тож радійте всі навколо,
Привітайте щиро нас.
Здрастуй. Наша рідна школо,
Ми йдемо у перший клас!
Ш.М.21.Всі ми любимо трудитись,
Хочемо відмінно вчитись.
Буде в нас усе гаразд
Ми – найкращий перший клас!
Ведуча:
Бойова у нас малеча
Так упевнено щебече
Не стрічав я ще таких
Мабуть буде діло з них.
Ведучий:
Нехай щастить вам малюки!
Ростіть розумні та сміливі.

Життя шкільного сторінки
Хай будуть сонячні й щасливі!
Ведуча . Те, що буває в житті людини вперше, запам'ятовується назавжди.
Мабуть, кожен з нас, попри всі життєві негаразди і радощі, злети й падіння,
пам'ятає свою першу вчительку. Адже саме вона відкриває першокласникам
двері в дивний світ казки, знань, сповнений переливами дитинства, фантазій,
допитливості й бажання пізнати невідоме.
Ведучий. І тому зараз ми надаємо слово першій вчительці наших маленьких
школярів Олені Григорівні.
(першачки віддають квіти вчительці після виступу)
Вед. – 1. Дорогі діти! Прислухайтесь… за тими от дверима вас чекає рідна
оновлена школа, а в ній - велика країна Знань.
2 ведуча: Хтось цього року стане лише першовідкривачем, для когось – це
рік продовження пошуків і нових відкриттів.
Вед. – 1. Але серед вас є ще й ті, хто вже встиг отримати знання та
накопичити великий досвід, а сьогодні зробить останній першовересневий
крок у клас…
2 ведуча: Звісно, ми маємо на увазі найдоросліших учнів закладу –
дев’ятикласників. І зараз хочемо запросити їх до слова.
Виступ 9 -го класу
Л.1 дівчина: Дорогі першокласники! Сьогодні ви йдете у перший клас, тепер
ви зовсім дорослі, тепер вас називатимуть школярами.
В.2 дівчина: Через певний час почнеться Ваш перший урок і відбудеться
перше побачення зі школою.
Т.3 дівчина: Наші побажання прості: вчиться із задоволенням і тільки на
«відмінно». Будьте розумними і допитливими, прагніть пізнати незвіданий
світ.
(Виступ випускників)
Б.Л.1. Не бійся першокласнику.
Ступай в країну знань!
Вона є світлим променем
Надій і сподівань!
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки
За твої оцінки!
М.В.2.Бо тут навчилися дружити,
Пізнали де добро і зло.
У школі ми вчимося жити,
Усім нам дуже повезло.
Л.3. Що в нас такі хороші люди.
Найкращі в світі вчителі!
І вам тут ,діти, добре буде,
Це краще місце на Землі!
1 дівчина: З нагоди цього визначного свята ми приготували для вас пам’ятні
подарунки.
М.В.4. Ще ривок, ще рік! Іще ледь-ледь!
І життя доросле нас чекаєЩо ж .дівчата й хлопці ,в добру путь!
Час від нас роботи вимагає!
Т.О.5. На лінійці ми найстарші ,
Отже, висновок такий,
Пролетіли роки наші –
Клас тепер наш випускний.
П.Т.6. Шановні наставники і дорогі друзі!
Чутливі ,мудрі наші вчителі!
Ми обіцяємо ,що в цьому році
Ми будемо такими як завжди!
П.О.7.Щось не довчимо, десь спишемо, щось підглянемо!
Але не тільки в цьому полягає шкільне життя!
Спасибі Вам за те, що поруч з нами
Ви ділите всі радощі й печалі

Повірте пишаємось ми вами!
Низький уклін Вам до землі!
Г.В.8. 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.
(Вручення букетів вчителям)

Вед. – 1. Дорогі учні, шановні вчителі!
На нас чекає вже шкільна країна,
Розкриють двері класи через мить!
І ось вона настала та хвилина,
Коли наш перший дзвоник продзвенить.
2 ведуча: Покличе дзвоник до шкільної лави.
Прислухайтесь, який у нього спів.
Сьогодні діти незалежної держави
За парти сядуть. Дзвоник! Продзвени!
Вед. – 1. Право дати перший дзвінок, який ознаменує початок 2018/2019
навчального року надаємо учневі 9-го класу Потапчуку Олександру і учениці
1- го класу Борейчук Анастасії.
Ведучий. Лінійка, присвячена Святу Знань оголошується закритою!
( Лунає Державний Гімн України )
Ведуча 1: Рушник вкраїнський, то як руки неньки,
Що збережуть тебе у всякий час,
Що не дозволять впасти у зневіру
І захистять від лиха вас.
Ведуча 2: А зараз урочиста мить, коли найстарший клас здійснить посвяту
першокласників та прийме їх до нашої великої шкільної родини.
Ведуча 1: Шановні дев’ятикласники, на щастя, на веселе життя у Країні
дитячих мрій, простеліть нашим першачкам український рушник,

що наче птах розпахнув свої білі крила до країни знань, де дітлахів
очікує перший у їхньому житті урок.
Першокласники разом із першими вчителями крокують до школи під
музичний супровід та під вишитими рушниками
Ведуча 1: Ласкаво запрошуємо до країни Знань усіх учнів нашої школи
разом зі своїми наставниками-учителями.

Б.М.1. Ми все літо готувались,
Дуже-дуже всі старались,
Щоб сподобатися вам –
Нашим першим вчителям.
Б.А.2. Золоті у мене руки,
Мама каже, що то мука.
Я всі штори вже порвала –
Собі банти готувала.
К.А.3. Це все жарти не сприймайте,
Радо в школі нас вітайте.
Ми вже діти не малі,
Ми сьогодні-школярі.
К.В.4. Ми маленькі, шестирічки,
Дуже-дуже симпатичні!
Ми веселі і слухняні
Не ліниві, а старанні!
Л.М.5. Всі ми учимось дружити.
В колективі добре жити!
Ми – тепер одна родина,
І мета у нас єдина.
Л.М.6. Добре вчитися щодня,
Здобуваючи знання,
Щоб пишалися батьки,
Ось які в нас малюки!
Л.О. 7. В мене теж чудові плани

Буду вчитися старанно,
Спершу стану я студентом,
Трохи згодом – Президентом.
Л.Т.8..Я прийшов учитись, звісно,
Адже вирішив давно,
Стану класним футболістом,
Або зіркою кіно!
М.І.9..Я прийшла до школи вчитись,
Бо у мене є мета –
Генеральшою зробитись,
А це справа не проста!
М.М.10.Я старанно вчитись буду
І міцні знання здобуду.
Стану я дослідником,
Славетним винахідником
М.С.11. Мрію я пілотом стати,
Літаками керувати.
Буду вчитися як треба
І злечу у синє небо!
О.О.12. Я також не підведу –
у політику піду!
Буде наша Україна
Найславетніша країна!
О.П.13 Є зараз мода на знання
І на комп’ютерні вміння
Я в інтернеті як своя
Букварем не здивуєш моє покоління.
П.Д.14. Я у космос полечу

Або через інтернет
Мови нашої навчу
Мешканців усіх планет!
П.Д.15. Буду вчитися як слід
І прославлюсь на весь світ,
Щоб пишалися батьки
Славнозвісної дочки!
П.М.16.В мене мрії є також
Неабиякі атож!
Буду архітектором
Чи шкільним директором.
Р.І.17. Стану я артисткою,
Може, танцюристкою,
Може, буду я співати –
На таланти я багата!
С.Б.18. Художником я буду,
Малюватиму споруди,
І портрети, і пейзажі –
Все, що мама мені скаже!
С.Н.19. Гарні класи, коридори,
Школа світла і простора,
Вчитель добрий. Все гаразд!
Можна йти у перший клас!
С.Я.20. Тож радійте всі навколо,
Привітайте щиро нас.
Здрастуй. Наша рідна школо,
Ми йдемо у перший клас!
Ш.М.21. Всі ми любимо трудитись,

Хочемо відмінно вчитись.
Буде в нас усе гаразд
Ми – найкращий перший клас!
Виступ 9-го класу
Л.1 дівчина: Дорогі першокласники! Сьогодні ви йдете у перший клас, тепер
ви зовсім дорослі, тепер вас називатимуть школярами.
В.2 дівчина: Через певний час почнеться Ваш перший урок і відбудеться
перше побачення зі школою.
Т.3 дівчина: Наші побажання прості: вчиться із задоволенням і тільки на
«відмінно». Будьте розумними і допитливими, прагніть пізнати незвіданий
світ.
(Виступ випускників)
Б.Л.1. Не бійся першокласнику.
Ступай в країну знань!
Вона є світлим променем
Надій і сподівань!
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої оцінки!
М.В.2.Бо тут навчилися дружити,
Пізнали де добро і зло.
У школі ми вчимося жити,
Усім нам дуже повезло.
Л.3. Що в нас такі хороші люди.
Найкращі в світі вчителі!
І вам тут, діти, добре буде,
Це краще місце на Землі!

1 дівчина: З нагоди цього визначного свята ми приготували для вас пам’ятні
подарунки.

М.В.4. 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!
Т.О.5. На лінійці ми найстарші,
Отже, висновок такий,
Пролетіли роки наші –
Клас тепер наш випускний.
П.Т.6. Шановні наставники і дорогі друзі!
Чутливі, мудрі наші вчителі!
Ми обіцяємо, що в цьому році
Ми будемо такими як завжди!
П.О.7. Щось не довчимо, десь спишемо, щось підглянемо!
Але не тільки в цьому полягає шкільне життя!
Спасибі Вам за те, що поруч з нами
Ви ділите всі радощі й печалі
Повірте пишаємось ми вами!
Низький уклін Вам до землі!
Г.В.8. 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.
(Вручення букетів вчителям)

