
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КТС «Школа – наш дім» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ведуча1.Доброго дня, шановні гості.  
Ведучий 2.Вас вітає телевізійна служба новин на каналі 1+1 та її 

ведучі    ____________________________________________ 
 
1.Сьогодні ми будемо говорити про нашу рідну школу та її 

мешканців 
2.Сьогодні ви побачите репортаж з різних місць подій, які 

відбуваються в нашій школі. 
 
Наче вулик наша школа,  
Вся вона гуде, як рій. 
І здається, що довкола 
Розквітають квіти мрій. 
 
1.Отож знайомтесь, ім’я- 
2.Лопушненська ЗОШ І-ІІ ступенів. 
1.Дата народження- 
2._(рік відкриття школи) 
1.Місце народження- 
2._(вказується адреса навчального закладу) 
1.Батьки- 
2.Директор- _____________; Завуч- ________________; 
1.Сімейний стан-  
2.Мати-героїня. Діти – усі хлопчики та дівчатка, які навчалися, 

навчаються і будуть навчатися  у ній. 
1.Близькі родичі-  
2. _(називає сусідні школи, які знаходяться по сусідству) 
1.Далекі родичі- 
2. Міністерство освіти України; 
1.Девіз нашої школи: 
Р: «Школа- наш дім,  
    А ми – господарі в нім» 
 
 
Пісня  про школу. 
 
 



3. Усі ми родом із дитинства. У кожного в житті був власний 
перший дзвоник. І де б хто не знаходився після закінчення 
школи, якого б віку він не був, але кожен пам'ятає той 
зворушливий момент, коли пролунав його перший шкільний 
дзвоник і почалась хода по країні Знань. Дивіться наш репортаж 
з місця події. 

(під музику «Перший дзвоник» заходять 
першокласники з 9 класом) 

Пісня 1 і 9 класів. 

Я хвилююсь як ніколи 
Я хвилююся весь час 
Адже я йду до школи  
Перший раз у перший клас 
 
Школа мов друга домівка 
Вчителі в ній мов другі батьки. 
Школа- це наша мандрівка 
У далекі, незнані світи. 
 
Ми до школи всі збирались, 
Щоб попасти в перший клас 
Наші мами хвилювались 
І вели за руки нас 
 
А я усміхнувся,  
Заспокоїв неньку: 
Подивись, матусю,  
Хіба я маленький. 
 
Пісня «Платтячко біленьке» 
 
 
 
І в 



У руках таки я  
Трохи силу маю 
Бо повну тарілку  
Борщу виїдаю. 
 
А коли ще зранку  
Молока пап’юся 
То такий сміливий  -  
Гуски не боюся. 
 
То чого я маю  
Удома сидіти 
Коли в школі вчаться  
Шестилітки діти. 
 
Оберемо депутата  
І дамо йому наказ,  
Щоб перерв було багато,  
А урок — на тиждень раз. 
 
Обіцяємо у школі  
Відзначатися щодня!  
М'яч у шибку зафутболить  
Може кожне хлопченя. 
 
Отакі в нас перші плани.  
Ви поправте, як не те... 
 І на нас уважніш гляньте —  
Гідна зміна вам росте! 
 

Пісня «Першокласники» 

 



 

Репортаж з місця події веде наш позаштатний кореспондент Оля 
Багрій. 

Ось уже пройшло 2 місяці як ви стали школярами. 
Які ваші враження від школи?     \ , 

Ой нелегко в першім класі жить За усе уперше 
треба братись. 

І двійку першу можна заробить І вперше можна 
закохатись. 

Урок треба відповідати Уважно 
слухати і вчить 

А так ще хочеться погратись І ще нічого не 
робить. 

 
Ви тепер вже школярі 
Школа – це ваш другий дім 
То ж хай тепло і затишно  
Буде вам в нім 

 
Наче вулик наша школа 
Вся гуде вона, як рій 
І здається, що довкола  
Розквітають квіти мрій. 
 
(забігають учні 2 класу) 
  

Я дивлюсь на вас, малечо,  
І чесно, дивуюсь!  
Ну чого його боятись?  
 



 
Я вже не хвилююсь! 
 
От хвалько!  
А ще рік тому за маму тримався. 
І просивсь до дитсадка,  
Старшачків боявся! 
 
Що було — те загуло!  
Вже й не згадую ніколи!  
Адже цілий рік пройшов,  
Як вчимося ми у школі. 
 
Навчились ми читати і писати,  
Сидіти тихо на уроках намагаємось... 
 
В буфеті вмію я без черги все купляти,  
Й по коридорах ох ми і ганяємось! 

 
Він був цікавим і веселим,  
Життя шкільного перший рік. 
І знову ранком вересневим  
Прийшли до школи другий рік. 

 
Я перерви полюбляю 
В вестибюлі м яч ганяю 
А як м’яч забрали в мене  
Яблуко я б’ ю зелене. 
 
На уроках все цікаво, 
Ы вони проходять жваво. 
Та перерви все ж цінніші 
На перервах веселіше. 
 
Змалку співи полюбляв 
Все співав би і співав. 
 



Та тепер не можна –  
Вчимо ноту кожну. 
 
 
 
Школа диво , кожен знає 
Та тут іграшок немає 
А мені кортить погратись 
На машинах покататись. 
 
Пісня «Вулиця дитинства» 
 
Все цікаво, все важливо 
Правду кажуть « Школа – диво» 
А ще кажуть « Вчись та вчись»  
Й ви привикнете колись. 
Та завжди пам ятайте свою вулицю дитинства. 
 

Друзі ви вже не просто хлопчики і дівчатка ви школярі. 
Попереду на вас чекають чудові роки пізнань і відкриттів. 
У школі ви знайдете нових друзів, навчитесь допомагати 
одне одному. То ж міцніше візьміться за руки і в добру 
путь у країну Знань. 
 
Ви у родині шкільній – найменші, 
Її майбутнє, її сподівання. 
Будьте завжди найкращі, найперші – 
У спорті, у праці, в навчанні 

( 1 і 9 класи виходять «Перший дзвоник» 

1.1 так почалися шкільні будні. 

Несу я портфель свій,  
Руки відпадають 
Очі мої ясні 
 



 
На ходу дрімають. 
 
 
 
А як дзвоник продзвенів, 
Всім сказали встати, 
А мене мій друг Сергій  
Тихо став питати 
 
Чом ти не прийшов, 
Чому ти не встав, 
Як дзвіночок пролунав, 
Чи дзвінка не чув, 
Чи вставать забув, 
Чи звестись несила? 
 
І дзвінок я чув,  
Зовсім не забув, 
Маю силу встати, 
Але під столом  
«Тетріс» в мене є- 
Хочеться пограти. 
 
Цвіте терен, цвіте терен, 
Листя опадає. 
Хто до школи ще не ходить  
Той горя не знає. 
 
Дощик, дощик, 
Капає дрібненько, 
Ой, будила мене вранці 
В школу рідна ненька. 
 
Грицю, Грицю, до роботи, 
Одягай мерщій чоботи! 
Т 



а хапай портфель у руки 
І берися до науки. 
 
1.Учителю, ти нас ведеш за руку в ту країну, 
Де слово наче квітка розцвіта. 
 
2.Ми добрі зерна й вірність журавлину  
Збережемо на довгії літа. 
 
1.Дзвенять піснями наші шкільні роки, 
Серця вирують, сповнені життям. 
 
2.Учителю! Чаруєш нас із першого уроку, 
Стаєш для нас великим відкриттям. 
 

(Пісня____________) 
           
          1.Село моє! Мій рідний край,  

України ти серце, моя Батьківщина.  
Надворі чи сніг, чи весняний розмай   
Ти завжди прекрасна, для нас ти —єдина. 

 
2.Тут і— соснові бори, 
Там — поле, гайочок, там — річка, джерельце... 
Вони ваблять усіх будь-якої пори, 

          Там зелено, квіти, там тішиться серце.... 
 

           1.І прямують до лісу «туристи» й гуляки, 
Витоптують трави, квіти зривають.  
Летять у багаття зелені гілляки,  
Крики та гамір пташок розганяють. 

 
2.Знайома картина?  
І саме тому Екологічна бригада нашої школи  
 
 



Підготувала цей виступ — програму таку,  
 
Щоб ніхто не робив так ніколи. 

 

            (Виступ екологічної агітбригади) 

 
 
1.Цей ланцюжок «батьки- дитина-школа» 
Плекають вчителі турботливо щодня 
 
2.Він нерозривний  
Без батьків ніколи не існувала наша школа. 
Р:Ми – сім’я. 
 
 
1.Сьогодні у нашій студії голова батьківського комітету Чумак  
Ольга Богданівна та мама , вчителька Мельничук Надія 
Михайлівна, колишні випускниці цієї ж школи. 
 
2.Дивіться інтерв’ю з нашим кореспондентом Чабан Катериною. 
 
(під пісню «батьки і діти» заходять батьки з дітьми). 
 
1.Як ви вважаєте чи дійсно виховання учнів у сім’ї і школі це 
єдинний і нерозривний процес? 

(Відповідь батьків) 

2.У вашій сім’ї росте син і донька щоб ви сьогодні їм сказали? 
Мама: 
Ну як мені, 
Ну як, було б без тебе, 
Дитя моє, моя ти люба втіхо? 

                 Як дню без пісні, як без сонця небу, — 
Отак мені було б без твого сміху. 
 



 
Без рученят — промінчиків ласкавих, 
 Що світ увесь готовий обійняти, 
Без оченят — таких веселих, жвавих,  
Від котрих і на хвильку не сховатись. 
В тобі — мої світання нерозквітлі,  
Мої чекання, радощі й тривоги.  
В тобі — любов моя, велика, світла,  
Моїх надій розкрилені дороги. 
Життя моє в тобі, і сонце, й квіти,  
І дощики ніжні із весняного сміху. 
 Ну як мені, ну як без тебе жити,  
Дитя моє, моя незрадна втіхо! 

 
Мамо рідна! Хай святиться ім’я твоє. 
Я краплинка маленька твоя. 
 
Ти моє сонце матінко рідненька 
Люблю тебе за ласку, за твою красу.  
 

Народилась я в Лопушне 
Це - мій найрідніший край 
Шепотіла ніжно мама 
« Швидше, доню, підростай!» 
Я на місці не сиділа 
Я зростала день при дні 
Під бабусі тиху казку 
І під мамині пісні.  
Дивний світ навколо мене 
Хочу я його пізнати 
Буду старанно у школі всі науки я вивчати. 
 
1.А у вашій сім’ї підростає два сини, один син випускник 
старшої школи, а другий син випускник молодшої школи.Як би 
ви звернулися сьогодні до них? 
 
Слово матері  

Сину, дитино, так швидко минуть роки у цій школі 
Лиш не забудь ти, як мамині руки пестили, шили сорочку тобі.  
Ти ж не забудь, як до школи уранці  
Тихо будила: — Синочку, вставай! 
—Мамо, ще трішки, ще сон у вушанці... 

 



 
—Сину, дитинко, горить небокрай,  
—Вже сонечко сходить, пестить землицю,  
—Квіти умились, і птах п'є росу, 
Глянь, як розкрило небо зіниці... 
Швидше, рідненький, проспиш всю красу. 
Й ти несміливо спинався на ноги, 
Як пагінчик маленький — тягнувсь до тепла... 
Виріс, змужнів, і в далеку дорогу 
Школа сьогодні тебе проводжа. 
Будуть у тебе ранки і ночі, 
Усмішки щирі й напутні слова, 
Не заблудися, синочку, в дорозі, 
Не дай присушити криницю Добра. 
Йди у цей світ — хоч прощатися гірко, 
Долю шукай, а знайдеш — бережи, 
Ім'я вкраїнця неси, сину, гідно, 
В рідне село ти завжди приїзди. 

 
Я син своєї матері святої 
Я її паросток малий 
Щодня зі мною мила ненько,  
Прекрасний світлий образ твій. 
 
Від щирого серця простимит словами  
Звертаюся я до рідної мами  
Рідна мамо, люба моя ненько! 
Тобі любов через усе життя я пронесу. 
 
(Пісня батьків і дітей) 

 

Ось і добігла кінця наша зустріч, ми вдячні вам за те, що ви 
відгукнулися на наше прохання  і прийшли у студію, щоб 
поділитися своїми поглядами, переживаннями. 
 Ми бажаємо вам успіхів у подальшій справі виховання. 
Будьте терплячими, люблячими і мудрими батьками. 

 
1.Учитель, учень…Школа нас єднає 
Не рветься ні на мить жива ця нить. 
 
2.Любов учителя ніколи не вмирає  
Вона у серці учнів пломенить. 

     (Пісня вчителям) 



 

1.Сьогодні у нашій студії гість відомий астролог Наталія Кістол. 

(карта зоряного неба, гороскоп) 
Астролог. 

Доброго дня усім гостям свята! Я рада вітати вас у цій студії. 

Спостерігаючи за зоряною картою неба   хочу застерегти адміністрацію 
школи  що планета Марс пропонує метеоритний град у вигляді 
інформацій, наказів з вищих інстанцій. На самопочуття вчителів 
математики, фізики, хімії вплине сузір’я Овнів. 

Вчителі-філологи! Будьте уважні! Певну частину учнів, народжених  під 
знаками Терезів , Близнюків, Риб очікує роздвоєння особистості. Одна їх 
частина може бути на уроці, а друга  - у космосі. 

Ви, звичайно прагнете дізнатися, що чекає нашу школу наступного року. 

Що ж, зірки прогнозують їй успіх. На неї чекає сумлінна і плідна праця 
у сфері навчання і виховання юного покоління.  Її учні візьмуть участь у 
багатьох шкільних олімпіадах і конкурсах, добре закінчать навчальний 
рік.  І взагалі, запевняю вас , рік буде багатий на успіхи та нові 
досягнення. 

 
1.А зараз дивіться спортивні новини із нашої школи. 

 
2.Літа спливають. Скільки перших і останніх дзвоників 
пролунало на подвір'ї нашої школи, скільки поколінь 
випускників вийшли у доросле життя по рушниковій стежці, що 
починається на її порозі. 

1.Проте стіни рідної школи пам'ятають кожного учня 

2.ЇЇ вікна світять нам провідним світлом.     і 



1.А двері завжди гостинно відкриті для усіх. 

Пісня «Посміхайтеся люди частіше». 

(Вальс) 
О рідна школо! Ти як зірка в небі 
У тьмі прозрінь  і в мороці доріг. 
 
Я все життя вертатимусь до тебе 
Переступаючи із трепетом поріг. 
 
 
 
1.Рідна школо, ти даєш нам крила 
 
2.І любов до матері землі. 
Всі: За усе чого ти нас навчаєш  
       Дякуємо школо ми тобі.  
 
(Гімн школи) 
 
1 Наша шкільна телевізійна служба новин підійшла до 
завершення. 
2.До зустрічі в наступному ефірі. 
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