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Випускний вечір-2006
Ведучий.
Сьогодні музика лунатиме у школі,
Потоне в квітах урочистий зал,
В очах у кожного — і радість, і надія,—
В нас — випускний шкільний останній бал.
Вітаємо всіх вас на нашім святі,
Воно і смутком, й радістю дзвенить.
Це свято зрілості і свято розставання,
І майбуття прекрасна світла мить.
Хай завжди буде літо і прощання,
Легенький смуток і веселий сміх,
Останній вечір і палкі бажання,
Вітаєм, друзі, з святом вас усіх.
Цього свята немає в жодному календарі — воно бувас лише раз в житті кожної людини, кожного із нас.
Надходить день, коли доводиться пережити водночас і світлий сум, і біль розлуки з людьми, без яких не уявляєш свого
життя, і щем від передчуття зустрічі з невідомим поки що майбутнім... Сьогодні одинадцятикласники прощаються з
рідною школою. їм тісно за шкільними партами. Як пташенята, що навчилися літати, вони ось-ось випурхнуть із рідного
гнізда. Але все це відкладемо до завтра. А зараз я запрошую до зали одинаддятикласників.
Шановні батьки, рідні, друзі, привітайте наших випускників бурхливими оплесками.
Під музику заходять випускники.
Ведучий. Шановні присутні! Дозвольте оголосити випускний вечір відритим.
Звучить гімн України.
Ведучий До внесення прапору школи стояти струнко! Внести прапор!
Звучить гімн школи .
Ведучий. Слово для привітання надається директору школи Шевченко Валерію Михайловичу.
Ведучий. Слово для привітання надається надається нашим шановним ветеранам Татарчуку Федору Федоровичу
таТатарчук Зої Тимофіївні.
Ведучий :слово надається випускникам.
1-випускник.
Прощай, моя школо! Прощай, альма-матер науки,
І дзвін малиновий найкращих років, прощавай!
Нам солодко й гірко у день цей останній розлуки,
Шляхи перед нами — найкращий із них вибирай
2 випускник.
Напутнєє слово учителя, строгість і ласка,
Бажання сягнути в науці найглибших глибин.
А в серці залишаться й мамина пісня, і казка,
1 злети найвищі до геніїв мислі вершин.
3-й випускник.
Над ріками юні, що нас з пелюшок напувала,
Де в росах і травах ще наші лишились сліди,
Ми вчительку рідну, мов неню, сердечно кохали,
Й самі визрівали, немов яблуневі сади.
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4-й випускник.
Як сонце з-за лісу викочує коло червоне,
Ми дивимось мовчки на плеса прозорі води,
Та в наших серцях — любов, наче море бездонне,
Коли нас вже кличуть у далеч життя поїзди.
5-й випускник.
І ми клянемося... Хай клятви почують ці води,
Це серце червоне, земля, що нам сили дала,
Нестимем серця ми на рівні свойого народу,
Бо школа ростила усіх нас на славні діла.
Ведучий. Колись Сухомлинський сказав: «Найкращий учитель — той, хто духовно спілкуючись з дитиною, забуває,
що він учитель і бачить і своєму учневі друга, однодумця. Такий учитель знає найпотаємніші куточки серця свого
вихованця і слово в його устах стає могутнім знаряддям для впливу на молоду людину». Таким в ідеалі повинен бути
класний керівник. У вас їх було три, і для кожного із них можна віднести ці слова великого педагога. Шановні Світлано
Миколаївно, Ірино Олександрівно, Леся Михайлівно, прийміть найщиріші вітання від усіх нас.
Випускники вітають класних керівників.
Ведучий: А тепер слово Вам, шановні класні керівники.
1-й випускник. Є у кожного з нас матуся — щира, ніжна, найдорожча людина, але другою матір'ю по праву можна
назвати першу вчительку. Одинадцять років тому ми всі вперше прийшли до школи. Усіх нас — несміливих, боязливих —
ви зустріли і повели стежкою в казкову Країну Знань. Це наші перші вчителі:Кравченко Валентина Павлівна та Попова
Ольга Олексіївна.
2-й випускник.
Я пам 'ятаю кожне ваше слово,
Дивлюсь, як ви заходите у клас,
І дзвонить ранком дзвоник малиново,
І вчителька стрічає знову нас.
1-й випускник.
На синіх вікнах райдуга повисла,
Вона до школи кличе мене знов.
Учителько, ви — перша наша пісня,
Як пісня птаха з гомінких дібров.
Випускники вітають своїх перших вчителів.
Виступ першої вчительки.

1-й випускник.
Ми трішечки заздрим малечі шкільній, —
В них скільки ще буде цікавих подій!..
Вони нас зібрались вітати неначе,
Говорять, що істина — в слові дитячім.

Під музику входять першокласники.
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1-й першокласник.
Сьогодні — урочисте свято,
Тож ми прийшли вас привітати,
Ми в школі нашій — перший клас,
Вітаєм щиро нині вас.
2-й першокласник.
Вам зараз вручать атестати,
Дорослими вже треба стати,
Та пам 'ятайте ви весь час
Шкільний одинадцятий клас.
3-й першокласник.
Ого, як ви повиростали!
Вже справжні дяді й тьоті стали,
І уявить не можем ми,
Що ви малі колись були!
4-й першокласник.
Вам побажання шлем дитячі:
Бажаєм щастя та удачі,
Та ще здоров'я зичим вам,—
Усім, усім випускникам!
5-й першокласник.
Щоб ви у вузи поступили,
Роботу щоб усі знайшли,
Щоб мали хату і квартиру,
В достатку й радості жили!
6-й першокласник.
Щоб мали грошей ви багато,
Щодня щоб їли шоколад,
І щоб на вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!
7-й першокласник.
Щоб люди лиш приємні й щирі,
І добрі щоб були навкруг,
І щоб у кожного був вірний,
Надійний і найкращий друг!
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8-й першокласник.
Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхались ви весь час,
Хай мрії ваші всі здійсняться,
Щоб ми раділи всі за вас!

Випускники дарують першокласникам подарунки.

1-й випускник.
Лебединою піснею пролетіло 11 років шкільного життя. Це — найкращі роки нашого дитинства і юності. Та, де б ми
не були, завжди у нашій пам'яті залишаються спогади про рідну школу, де кожний день нас зустрічали вчителі,
допомагаючи в тяжкі хвилини, де відповідальність за нас ніс директор школи Шевченко Валерій Михайлович.

2-й випускник.
Хай доля ніколи не зраджує вас,
І буде безхмарним життя і красивим.
Щоб юним себе почували весь час,
Здоровим, натхненним і завжди щасливим.

Обряд вручення директору кнута та пряника.

Випускник. А ще належні слова подяки ми хочемо сказати нашим завучам: Лободі Наталії Гнатівні, Базиленко
Наталії Григорівні, Романченко Ларисі Василівні, Шевченко Тетяні Михайлівні.
Хай як пісня, лине доля ваша
І дарує радощі в житті.
Хай здоров 'я буде повна чаша,
Все найкраще — в вашім майбутті.
Ведучий : Дорогі друзі, за роки навчання наші діти склали силу –силенну іспитів, тестів, заліків. А сьогодні наші
випускники підготували декілька тестів своїм наставникам. Тож слово надається випускникам.
Жартівливі тести.
Вручення дипломів та привітання вчителів і робітників школи.
Фільм.
Ведучий. Сьогодні ми ще раз переконалися, як швидко плине час. Начебто зовсім недавно, як зробила дитина перший
крок, набила перший синець, як плакала, бо не хотіла йти до дитсадка. І як раділа, вперше одягнувши шкільну форму, і
як хвилювалася, складаючи перший екзамен. І разом з ними, я не сумніваюся, плакали, раділи, навчалися і
хвилювалися і ви, Шановні мами і тата!
1-й випускник.
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Ми до батьків сказати хочем слово
І привітати щиро від душі,
Подякувати за дитинство веселкове,
Вклонитись низько до землі

2-й випускник.
Бо без батьків чого ми в світі варті,
Без маминої ласки і тепла,
Без батьківської строгості і жарту,
І без свого родинного тепла?
3-й випускник.
Батьки нас, як пташат, в гнізді зростили
І нам давали раду, як могли,
У наших душах сонце засвітили
І крила для польоту нам дали.
4-й випускник.
Попереду ще іспитів багато —
Ми їх складемо, буде все гаразд!
Чого ви зажурились, мамо й татку?
Це ж наша зрілість вже прийшла до нас!
5-й випускник.
Це ми сьогодні розправляєм крила,
Щоб полетіти у майбутній день.
Ми стрінем там «червонії вітрила»
І заспіваєм ще своїх пісень.
6-й випускник.
І ти за нас, матусю, не журися,
На славу й честь благослови синів.
Будь певний, батьку, весело всміхнися,

Спеціалізована школа № 52 м.Києва // Медійна група 9 – Веб-публікації та дизайн // www.school52.kiev.ua // Copyright 2007

Ми ще повернем славу козаків!

7-й випускник.
Ми молоді здорові, духом сильні,
І перед нами — тисячі доріг!
Збудуєм щастя в Україні вільній,
Тож дай в дорогу, мамо, оберіг.
8-й випускник.
Той рушничок, заквітчаний з півнями,
Щоб нас від зла й біди оберігав,
Давав наснагу і поїв піснями,
До рідної світлиці повертав.
На сцену виходять батьки, благословляють дітей караваєм, спускаються до зали, проходять рядами
випускників, кожен випускник відщипує шматочок караваю. В цей час лунає пісня „Чорнобривці” у
виконанні учениці 11-а класу Айріян Каріни.
Ведучий. Випускний вечір — вечір смутку і спогадів, радості і сподівань, вечір захоплення і мрій. Про що ж ви мрієте,
дорогі випускники, на порозі свого нового життя?
Випускники записують свої мрії і складають їх у конверт, який відкриюсь через п'ять років на зустрічі.
Ведучий. А зараз настає самий хвилюючий момент. Цієї хвилини ви чекали 11 років. Для вручення атестатів слово
надається заступнику директора з навчально-виховної роботи Лободі Наталії Гнатівні.
( Вручення атестатів).
Ведучий. Стрічка перед новим будинком означає вхід до нового житла. Стрічка, яку ви переріжете зараз символізує ваш вхід у нове життя.
Випускники перерізають стрічку.
Ведучий. Віднині ви вже не учні, але школа не каже вам:«Прощавай», вона каже: «До побачення!»
Під музику випускники виходять.

