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Дзвоник останній – перший крок у життя!
Завуч.
Є святкових днів багато
На листках календаря,
На подвір`і школи свято –
День останнього дзвінка.
Дорогі учні, батьки, вчителі. Шановні гості. У травні, коли дзвенить
пташиний спів і розквітають яскраві квіти, по літньому теплий вітер
приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне, бо закінчився
навчальний рік і попереду чудові літні канікули. І сумне, бо сьогодні дзвоник
в останнє пролунає для наших найстарших учнів – одиннадцятикласників.
Злинь же музико в небо гучніше,
В добру путь лунай, в добрий час!
Вище голову! Йдіть веселіше!
Ми усі вже чекаєм на вас.
Давайте щирими оплесками запросимо випускників на останню лінійку.
( під музику з дверей, виходять випускники разом з класними керівниками.)
11-А клас. Класний керівник-Тернавська Світлана Миколаївна
11-Б клас. . Класний керівник- Середа Наталія Анатолівна
Завуч
Шановні присутні! Дозвольте оголосити свято останнього дзвоника відритим.
Звучить гімн України.
Ведучий. Школа, до внесення прапору школи стояти струнко! Внести
прапор!
Ведуча:
Ось і закінчився навчальний рік. Усе розв’язано і приклади, і задачі. У
кожного попереду свій зліт, перемоги, а може, й невдачі. Сьогодні зі школи
ми вирушаємо в доросле життя. І першим слово ми хочемо надати нашому
шановному директору школи Шевченку Валерію Михайловичу!
Нагородження переможців.
Ведучий:
Нині свято. І на цьому святі зібралися батьки, вчителі, учні, гості, друзі. Всі
вони прийшли одним побажати веселих канікул, інших благословити на
життєву дорогу. Сьогодні до нас завітали:
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Слово надається гостям
Ведуча:
Ось і настав останній навчальний день. Та я впевнена, що кожен з нас
пам’ятає той далекий ранок, коли ми – хто з радістю, хто зі сльозами на очах
та острахом перед невідомим – вперше прийшли до гарної, світлої будівлі під
назвою «Школа». І на порозі нас зустріли вони – наші перші вчителі Маняка
Світлана Миколаївна та Кравченко Валентина Павлівна.
(Несуть квіти).
Перша вчителька! Саме вона запам`ятовується особливо. За ласку, за
мудрість, за частку душі, що залишається в житті кожної дитини Спасибі вам
від щирого серця.
(пісня «Вчителько перша»).
Ведучий
Швидко минули перші 4 роки. І куди лише ділась ота зовсім дитяча
невпевненість і боязкість. Ми підросли, змужніли.
Ведучий . В 5 клас нас повели Кожедуб Зоя Гнатівна, Москаленко Тетяна
Василівна - це наші класні керівники, які були з нами поруч з 5-го по 9-й
клас.
(Несуть квіти)
Ведучий.
Поруч стоять наші класні керівники, які були разом з нами з 9 по 11 клас, і в
радісні хвилини і в хвилини скрути. До пізньої пори вони допомагали
готувати святкові вечори і водночас непомітно вчили добру, наскільки
вистачало сил.
Напутнє слово мають класні керівники 11-го класу.
Ведучий.
Одинадцять років тому нас, несміливих і маленьких, привели до дверей
школи наші найрідніші, найближчі люди, - тато і матуся. Кожному з нас вони
подарували найцінніше – життя. Їхня любов безмірна і відкрита, вона надає
сили в час розлучень, надихає під час негараздів, підіймає і бентежить у
години радості. Від імені батьків слово має мати одинадцятикласника
________________________________________________________________
Ведучий 2.
Чим ближче день випуску, день розлуки з друзями, з учителями, з рідною
школою, тим схвильованіше у нас відчуття великої подяки самій світлій і
радісній порі, яка зветься «Шкільні роки». Тож настала мить надати слово
одинадцятикласникам.
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Випускник:
Травневий день із світлими очима,
Всміхаючись ступає на поріг .
Шкільні літа лишились за плечима,
Попереду життя та клич доріг.
Випускник:
Ми вам молодшим школу залишаєм.
Шануйте старших, в дружбі всі живіть.
Ви кращі будете за нас – ми знаєм,
Та про любов на партах не пишіть.
Випускник:
Учиться добре та пишіть чудово,
Та не гуляйте у вечірній пізній час.
Не бийте вікон, навіть випадково,
І час від часу згадуйте про нас.
Випускник:
Наймолодшим школярам ми даруємо чарівні дерева знань, які разом
посадимо на алеї знань. Просимо дуже пильно їх доглядати та нас не
забувати. (Вручають 2 сажанці).
1 малюк. Подарунок ми приймаєм,
Все найкраще в вас берем,
Й привселюдно обіцяєм:
В школі вас не підведем.
2 малюк. Перший клас вам всім бажає
І здоровя , і добра,
Щоб були ви всі щасливі
І не знали горя й зла.
Випускник :
Ми зараз дерева посадимо на згадку про своє шкільне життя. Хай алея знань
росте і розвивається і квітне з кожним роком!
(Учні йдуть саджати дерева).
Ведучий
Сьогодні на нашій лінійці стоять учні 9-х класів, які, після складання
підсумкової державної атестації також стануть випускниками і отримають
свідоцтва про базову освіту. Одні з них продовжать своє навчання в інших
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навчальних закладах, інші залишаться в школі. Від щирого серця бажаємо
вам успіхів і вдачі.
(латиноамериканський танець виконують учні 3-а класу)
Завуч.
Весь навчальний рік шкільна громада приймала участь у змаганні на звання
найкращого класу. І сьогодні я оголошую результати цієї боротьби. За
підсумком шкільного рейтингу
ІІІ місце виборов _____________
ІІ місце посів
_____________
І місце
_____________
Нагородження Кращого класу
( танок «Пакероу»).
Ведучий
Ми дякуємо всім вам щиро,
Працює хто на освітянській ниві,
Хто нас навчає чи підлогу миє,
Хто знає все і все на світі вміє,
Навчальною частиною керує,
Хто розпорядження директора друкує,
Кого здоровя, друзі, наше так турбує!
Хто назви безліч книг у голові тримає,
Знайти потрібне завжди нам допомагає.
Щоденно одяг хто пильнує,
Духмяність булочок дарує.
Ведучий
Хто нам готує гарну страву,
Хто в світ знання веде яскравий,
Хто дзвоники дає нам своєчасно,
Слідкує, щоб додому йшли ми вчасно.
Вам всім спасибі наші милі,
Працівники терплячі і вродливі!
Дай вам здоровя й радості багато
На довгії, на многії літа.
Цього бажають мами ваші й тата .
Будьте здорові, щедрі і багаті,
Як наша українськая земля.
(пісня «Україно»)
Ведучій
Більше як 20 000 дзвоників ми почули за 11 шкільних років. Ми чули їх порізному. Тоді, коли з букетом квітів йшли на 1-й в своєму житті урок. І тоді,
коли дзвінок був довгоочікуваний – дзвоник на канікули. А сьогодні ми
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почуємо особливий, останній наш шкільний дзвоник. Він як рубіж між
дитинством і тим іншим життям, яке починається за шкільним порогом.
Ведучий
Сьогодні ми із світлою печаллю
Ступили всі через шкільний поріг
Хай буде нам бентежний вальс прощальний
Провісником незвіданих доріг
(Учні танцюють київський вальс.)
Ведучий.

Дзвінок останній – перший крок в житті,
Палкий порив і юності надії.
Нехай щастить вам, друзі, у путі
І хай здійсняться світлі ваші мрії.

Ведучий. Право дати останній дзвоник надається учню одинадцятого класу
_________________________________________________________________
Та учениці 1-го класу ______________________________________________
(Лунає останній дзвоник).
Виїжджають діти на роликах з кульками, танцюють.
Завуч.
Урочиста лінійка присвячена святу останнього дзвоника оголошується
закритою. На останній урок в своєму шкільному житті до школи
запрошуються 11-а, 11-б, 9-а, 9-б, 9-в….

