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ВІДЛІТАЮТЬ ПТАХИ З РІДНОГО ГНІЗДА
Ведучий. Увага! Увага!
У нашій школі сьогодні свято,
Весела пісня щиро лине,
Прийшло на свято гостей багато.
Де ж наша юність забарилась?
Під звуки чарівного вальсу.
Що серце тривожив не раз
Востаннє сьогодні до залу
Заходить 9наш клас.
Шановні присутні!
Сьогодні у нас незвичайне, особливе і неповторне с в я т о — Т ож д а в а й т е з а п р о си м о
дев’ятикласників щирими, гучними оплесками.
(Під мелодію вальсу заходять випускники).
Ведучий.
Увага! Урочисте свято, присвячене врученню дев’ятикласникам свідоцтв про освіту, оголошується
відкритим.
На виконання державного Гімну України стояти струнко!
(Всі присутні співають Гімн України)
Ведучий.
С л о в о д л я п р и в і т а н н я надається директору школи Шевченку Валерію Михайловичу.
Ведучий.
Шкільні роки. У радості, й печалі
Спішили ген, як весняні струмки.
Багато мудрого і вічного спізнали
За роки ці випускники.
Зростали ви та сили набирались
Під поглядом і ніжним, й строгим,
Тому летять слова подяки вам,
Шановні наші педагоги!
Ведучий. Перша вчителька! Вона завжди залишається в пам’яті кожного учня ! Перша вчителька -це
людина, яка відчиняє двері у чарівний, захоплюючий світ знань, навчає дітей читати, писати, бути
прихильними та уважними до людей, сумлінно ставитись до праці!
Випускники вітають перших вчителів.
1-й випускник.
Шкільне дитинство дзвоником злетіло,
Доросле починається життя,
Нам свідоцтва щойно всім вручили
Путівку в невідоме майбуття.
2-й випускник.
Промчали роки. Від землі в нас сила,
Земля зростила дочок і синів,
А школа нас всіх мудрості навчила,
Терпіння й доброти від вчителів.
3-й випускник.
Тепер уже прийшла пора прощання.
І ми сьогодні трішечки сумні.
За ваше виховання і навчання
Спасибі, дорогі учителі
4-й випускник.
Як швидко шкільні роки пролетіли
Неначе вчора ми були такі малі.
За те, що нас любили й розуміли,
Спасибі, дорогі учителі.
5-й випускник.
Ще пам 'ятаємо ми ранні наші кроки,
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Коли ви повели нас в перший клас
Дорогу показали в світ широкий,
Країну знань відкрили ви для нас.
6-й випускник.
Бувало, біля дошки ми «німіли»,
Забувши теорему чи вірші,
Спасибі, що ви лагідно сварили,
Шановні, дорогі учителі.
7-й випускник.
Із кожним роком впевненішим кроком
Ми переходили із вами з класу в клас.
За вашу ласку і за нас тривогу
Ми полюбили ніжно й щиро вас.
8-й випускник.
За те, що ви були за батька й матір,
Учили чесно жити на землі,
Що нам не поспішали двійки ставить,
Спасибі, дорогі учителі!
9-й випускник.
Усі знання одержали важливі,
Усім згодяться потім на землі,
За те, що добрі ви були і терпеливі,
Спасибі, дорогі учителі!
10-й випускник.
За труд важкий, недоспанії ночі
Вклоняємося низько до землі,
За лагідні, усміхненії очі —
Спасибі, дорогі учителі!
11-й випускник.
За вашу ласку, чуйність і турботу,
За те, що піднялися на крилі,
За повсякденну клопітку роботу
Спасибі, дорогі учителі!
12-й випускник.
Ми любим вас і поважаєм щиро,
Хоч допікали, як були малі.
Бажаємо здоров 'я вам і миру —
Спасибі, дорогі учителі!
13-й випускник.
Як сонце зійде, ми покинем школу,
Розлетимось у світ по всій землі.
Та не забудем вас в житті ніколи
Спасибі, дорогі учителі!
14-й випускник.
Вас запевняєм — будем чесно жити,
Творити, мислити, як ви учили нас,
Свій край безмежно й віддано любити,
Як це робив славетний наш Тарас.
15-й випускник.
І в день такий урочистий святковий
Дозвольте вашу працю вшанувать,
Всім побажати вам добра, любові
І на прощання пісню заспівать.
Спасибі вам, учителі,
Що наші клопоти й жалі
Щедро ділили ви із нами,
Своїми горе-школярами.
Спасибі вам, учителі,
За те, що ви є на землі.
Спасибі, любі педагоги,
Що вказували нам дороги,
Якими добре буде йти
До заповітної мети.
Із святом вас вітаємо,
Здоров я всім бажаємо
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І не на рік, і не на два:
На многі-многії літа.
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! Прийміть щирі слова подяки від своїх дітей!
Звернення випускників до батьків.
1-й випускник.
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.
5-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!
6-й випускник.
Це ми сьогодні розправляєм крила,
Щоб полетіти у майбутній день.
Ми стрінем там «червонії вітрила»
І заспіваєм ще своїх пісень.
7-й випускник.
І ти за нас, матусю, не журися,
На славу й честь благослови синів.
Будь певний, батьку, весело всміхнися,
Ми ще повернем славу козаків!
8-й випускник.
Ми молоді здорові, духом сильні,
І перед нами — тисячі доріг!
Збудуєм щастя в Україні вільній,
Тож дай в дорогу, мамо, оберіг.
9-й випускник.
Той рушничок, заквітчаний з півнями,
Щоб нас від зла й біди оберігав,
Давав наснагу і поїв піснями,
До рідної світлиці повертав.
Ведучий. Слово для привітання надається батькам
(Матері дарують дітям рушники).
Ведучий. Слово для привітання надається класним керівникам
В е д у ч и й . С л о в о д л я в р у чення свідоцтв про освіту надається директору школи.
Ведучий.
Шановні присутні! Ось і закінчується наша урочиста лінійка.
Літній вечір, зірки розсипані,
Кожна кличе вас, мерехтить,
Ви летіти в життя покликані,
Вам під зорями цими жить.
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Ми хвилюємось, тисне серденько,
Час прощання, тривожний час.
Руки ніжні подайте, лебедоньки,
В добрий путь вам, у добрий час!
(Випускники подають руки один одному і під музику ланцюжком ідуть по кругу з
лінійки).
У мікрофон звучить прощальне слово класного керівника:
Сини і дочки, наші рідні діти!
Це юності прийшов нестримний час.
Ви самостійно вже почнете жити,
У добрий час благословляєм вас.
Випускники проход ять п овз класного керів ника, він посипає їх пшеницею.

