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Останній Дзвоник

Ведучий. Школо, шикуйсь, струнко! До внесення шкільного прапора стояти струнко!
Внести прапор!
Ведучий. Дорогі друзі, учні, вчителі, батьки. Шановні гості. У травні, коли розквітають
яскраві квіти і дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято Останнього дзвоника.
Воно радісне й водночас сумне. Радісне, бо закінчився навчальний
рік. Попереду — чудові літні канікули. А сумне, бо сьогодні дзвоник востаннє пролунає для наших найстарших
учнів — одинадцятикласників.
1-й учень.
День сьогодні такий незвичайний,
Сонце встало вмите в росі
Скликав в школу нас дзвоник останній ,
І зібрались на свято усі.
2-й учень
Школярі-галасливі пташатаНа святковій лінійці стоять
Будем нині ми юність крилату
В самостійне життя проводжать
1-й учень
Злинь же музика в небо гучніше,
В добру путь лунай, в добрий час!
Вище голови! Йдіть веселіше!
Ми усі вже чекаєм на Вас.
Ведучий. Давайте щирими оплесками запросимо випускників на останню лінійку.
(Під мелодію «Когда уйдем со школьного двора» заходять випускники).
11-А клас. Класний керівник-Тернавська Світлана Миколаївна-Учитель вищої категорії, переможець
районного конкурсу „Учитель року-2005” , призер конкурсу „Класний керівник -2004”
11-Б клас. . Класний керівник-Макєєва Ірина Олександрівна-Учитель вищої категорії,невгамовна винахідниця,
джерело творчих ідей.
11-В клас. . Класний керівник-Баглай Леся Михайлівна-учитель вищої категорії,Відмінник освіти
України,учитель методист.
Ведучий. Шановні діти, батьки, вчителі, гості! Свято останнього дзвоника оголошується відкритим! До
виконання державного гімну України стояти струнко!
(Звучить Гімн України).
Ведучий. Ось і закінчився навчальний рік. Усі приклади і задачі. розв'язано і попереду у кожного свій зліт,
перемоги, а може, й невдачі. Тож слово для виступу надається директорові школи.
Ведучий. На нашому святі присутні гості.
(Виступи гостей).
Ведучий. Сьогодні, дорогі випускники, можливо, як ніколи, ви відчуєте, що школа — це і ваш рідний дім. І
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сьогодні вона в сяйві квітів ніби притихла, щоб попрощатися з вами, випустити вас у далеку дорогу, яка
називається дорослим життям. Пригадайте свої шкільні роки: сходинка за сходинкою, від першокласника до
випускника.
Слово надається учням 1-го класу.
1-й першокласник.
Сьогодні в нас велике свято
Шкільних весняних іменин,
Прийшли ми з квітами вітати
Випускників новий загін.
2-й першокласник.
Для вас розсипала весна
Пахучий цвіт навколо.
І дзвоником для вас луна
Востаннє рідна школа.
3-й першокласник.
А ми поки-що малюки,
Школярики маленькі,
І горнемося залюбки
До вчительки, до неньки.
4-й першокласник.
Колись і ви були малі,
І мами вас вели до школи.
Тож не забудьте у житті
Ту першу вчительку і школу.
5-й першокласник.
Перший клас вам всім бажає
І здоров 'я, і добра,
Щоб були ви всі щасливі
І не знали горя й зла.
6-й першокласник.
Будьте привітні, красиві і милі,
А особливо здорові й щасливі,
Щоби труднощі вміли долати
І чудовії весни стрічати.
7-й першокласник.
Хай у вашім житті буде вічна весна
І ніколи вона не старіє,
Хай дорога завжди буде чиста, ясна
І задумана збудеться мрія.
(Звучить пісня „Вчать у школі”. Вручення — передача подарунків.
Ведучий. Важко сказати, у кого сьогодні більше свято — в учнів чи у вчителів. Що важче —навчатися чи
навчити? Мабуть, і те, й інше потребує немалих душевних сил і прагнення до знань. Але професія вчителя
потребує ще одного виняткового вміння — відчути кожного учня. Кожен учитель дорогий випускникам посвоєму,але, мабуть, ріднішої за першу вчительку немає.
Коршун Ольга Михайлівна
Юрченко Людмила Андріївна
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Вєтр Інна Андріївна
Попова Ольга Олексіївна
1-й учень
Перша вчителька! Добра, терпляча.
Наче мама була вам усім
А любов її щира, гаряча
Зігрівала сердечка усім
2-й учень
Ви малі на лінійці стояли,
А в очах і цікавість і страх
В ручках квітів букети тримали,
І тремтіла тривога в серцях
1-й учень
Дуже різна в усіх у вас вдача,
Та усмішка усім до лиця
То ж любов її щира,гаряча
Буде гріти вам завжди серця
Слово надається вашій першій учительці.
(Виступ).
Ведучий.В середніх і старших класах з вами поруч завжди були ваші класні керівники, мудрі, чуйні, добрі,
вимогливі.
Звернення до класного керівника.
1-й випускник.
Сказати хочу слово щире —
Нагоди більше не знайду.
І побажати щастя, миру
Я класному керівнику.
2-й випускник.
Які терплячі, все-таки,
Були завжди із нами ви,
Коли у ліс не раз ходили
І на екскурсію возили.
3-й випускник.
Якусь ідею подавали,
Ходити в школу заставляли,
А ще до пізньої пори
Робили з нами вечори.
1-й випускник.
І непомітно вчили нас
Добру, порядку кожен раз
І, скільки вистачало сили,
Людей порядних з нас ліпили.
3-й випускник.
І до дверей нас провели,
Щоб ми в життя іти могли,
Дорослі, добрі, повні сили,
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Щоб вже самі добро творили.
Слово надається класному керівникові.
Ведучий.
Слово батьківське здавна цінилось,
Мало велику вагу у родині,
Час настає, і мусить давати
Батько пораду дорослій дитині.
(Виступи батьків).
Слово надається випускникам
„Мандри в минуле”
Привітання вчителів, вручення нагород.
Учень.
Найкращі квіти, що на цій землі,
Любов, повагу і серця гарячі
Прийміть від нас, шановні вчителі,
Ми летимо. Бажайте нам удачі.
Ведучий. На нашому святі присутні дорогі гості- ветерани Великої Вітчизняної Війни: Татарчук Зоя
Тимофіївна, Татарчук Федір Федорович, Міцюра Ангеліна Дмитрівна.
Слово ветеранам
Обряд прощання з дитинством
Ведучий.Прощальний вальс...Скільки в ньому спогадів, мрій і сподівань,Радості і смутку, світлої печалі...Які
щемливо-ніжні почуття охоплюють душу! Переповнює серце любов до життя,до своєї юності,до цього
прекрасного світу.
Випускник
Сьогодні ми із світлою печаллю
Ступили всі через шкільний поріг
Хай буде нам бентежний вальс прощальний
Провісником незвіданих доріг
Вальс
Ведучий. Зараз продзвенить особливий дзвінок, несхожий ні на один, який звучав у цьому навчальному році.
Він, як рубіж між дитинством і дорослим життям.Це останній шкільний дзвінок для наших випускників.
Право дати останній дзвінок надається учениці 1-А класу Гронській Станіславі та випускнику 11- класу
(Ведуча читає слова під звуки дзвінка).
Дзвінок останній — перший крок в житті.
Палкий порив і юності надій.
Нехай щастить вам, друзі, у житті
І хай здійсняться світлі ваші мрії.
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Ведучий. Ось і настав він, цей День останнього шкільного дзвінка. Попереду випускні екзамени. Попереду
незвідана даль. Дорогі випускники , для вас починається нове життя.
Ведучий :Право першими вийти надається випускникам...
(Пісня «Когда уйдешь со школьного двора»).
(Ведуча під музику читає слова-побажання).
Дорогі випускники!
Нехай вам небо безхмарне сміється,
Нехай вам все у житті удається,
Бажаємо щастя на кожній стежині,
Вірних друзів завжди на путі,
І нехай усе, що потрібно людині
Супутником буде у вашім житті.

