
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«До побачення, школо!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.Травень. Сонце. І посмішки квітів -                 
Недаремні, бо свято у нас. 
Найсвітліші обличчя у світі! 
І на мить зупиняється час. 
 
2. Шкільне подвір’я забуяло цвітом. 
Яка чарівна і тривожна мить! 
Для когось- вкотре, 
А для випускників- востаннє 
Сьогодні шкільний дзвоник продзвенить. 
 
1.Ось і настав цей радісно- тривожний день, день підведення підсумків і планування 
майбутнього. 
 
2. Увага, школо! Мить ця особлива! 
«Останній дзвоник» - дійсно свято з свят! 
Хвилюються випускники щасливі, 
Бо зараз починають свій парад.  
 
1. Яка хвилина! Зупинися, час! 
Йде 9 , найголовніший клас! 
 
 
1.На свято Останнього дзвоника запрошуються випускники 2014 року Зустрічаймо їх 
дружніми оплесками. 
  
  
(Під урочисту музику  виходять випускники) 
  
2.Попереду  надійна  підтримка  і опора  випускників – класний  керівник ……………… 
 Сьогодні прощаються зі школою…. 
 

1. Зібралась вся шкільна сім’я- 
Майбутнє України, її слава. 
 
2.Рівняймось, струнко всі! 
Лунає Гімн держави. 
 
1.Право піняти… 
 
 
 Хто піднімає:     
9 кл. 
 В родину збирає і гімн наш, і прапор! 
Поєднує думи, надію дає. 
 
Бо символи наші дорожчі за злато. 
Вони - небо й сонце, що вранці встає.: 
  
Звучить гімн України!!! 



 
Орг. Свято останнього дзвоника оголошується відкритим! 
 
2. Дорогі учні! Шановні гості! Цьогорічна весна видалася  тривожною. Знову ціною 
людського життя доводиться нам виборювати свою волю і незалежність. 
 
1.Десь сплять навічно  герої, 
Чиїсь батьки, чиїсь брати й сини, 
Їм не судилося весни стрічати, 
Тієї, що стрічаєм ми  
 
2.Вони за щастя, волю й мир стояли 
Життя своє поклали без вагання. 
Найкращі квіти ми їм подаруєм 
Вшануємо  хвилиною мовчання.   
 
1.Вшануємо хвилиною мовчання пам’ять тих, хто звеличив свою землю, тих,  чиї імена 
викарбовані на обелісках і пам’ятниках і у наших серцях. 
 
 
 
Вед.1. Сьогоднішній день дійсно сповнений сонячного тепла, веселих посмішок друзів 
Вед.2. Уся шкільна родина разом. Родина, яку об’єднує єдине - любов і повага до школи. 
Вед.1. Дружба і злагода  ріднить усіх присутніх учнів, батьків, учителів і дорогих наших 
гостей, які завітали на свято порадіти разом з нами. 

1. Дорогі випускники! .Ви  стоїте сьогодні такі красиві і юні  на своїй останній 
шкільній лінійці.  

2. Ви усі – активні учасники шкільного життя, волонтери , учасники районних 
змагань та олімпіад. Спортсмени – баскетболісти., футболісти, комп’ютерні генії і 
просто чудові хлопці та красуні-дівчата.  

1.Сьогодні прозвучить для вас останній шкільний дзвоник. Сьогодні, можливо, як ніколи, 
ви відчуєте, що школа – ваш рідний дім, адже ви тут виросли, подорослішали.  

2.І сьогодні, у травневому подиху весни, школа сумує прощаючись із вами. Право 
пов’язати стрічки випускникам надається  тим хто був поруч з вами усі ці роки. 

1.Тож хай пам’ятна стрічка випускника, яку вам вручать, буде символом пам’яті про 
школу. 
 
  (музика) 
 
Вед.2. Як мить, минув цей рік навчання. 
Були і успіхи, були й розчарування. 
Завершились великі перегони. 
Підводить підсумки директор школи. 
 
Вед.1. Запрошуємо до слова директора школи. 
(Виступ директора школи) .  
 
 



 
Вип.. 
О школа рідна! Ти – світло в небі, 
У тьмі прозрінь і мороці доріг, 
Ми все життя вертатимем до тебе, 
Переступаючи із трепетом поріг. 
 Директоре! Пораднику і друже! 
Ви вибрали роботу не просту. 
Ми вам сьогодні дякуємо дуже 
За вашу працю вчительську святу. 
 
Вип.. 
Сьогодні ми дякуємо завучу школи………….. 
Хоча складання розкладу не мед, 
Бо від програм не відійти ні кроку, 
Ми дякували вам насамперед,  
Коли не мали сьомого уроку. 
Учителю, мій наставнику добрий 
Прийми наш сердечний уклін до землі. 
За працю величну, за ночі безсонні, 
За любляче серце спасибі тобі. 
 
( квіти  завучу) 
 
2.В нашій дружній родині, 
Що школою зветься, 
Є присутніми гості, 
Бо так здавна ведеться 
 
1.Ми їх бачити раді 
На нашому святі, 
Бо на теплі слова 
Наші гості багаті 
 
 
2. Слово надається сільському голові ……………….. 
 
1.Скільки усього цікавого і неповторного відбулося за цей навчальний рік. Давайте разом 
з вами згадаємо миттєвості 2013-2014 н. р. 
 
1 Ми вже навчилися читати, 
Рахувати і писати. 
 
2 а ми, і це вам не жарти,  
Почали оцінки заробляти. 
 
3. 3 клас теж не дріма, 
У нас вчителька нова! 
 
4.і у нас була гаряча пора –  
Ми складали ДПА 
 



 
5.лист в міністерство писали наші мами, 
щоб розвантажили в 5 класі програми. 
 
6. А ми весело жили, 
Учились.старались. 
Завдання № 1 у нас – 
Успішно скінчити 6 клас. 
 
7Хоч  учительська і недалеко була,  
від науки не дуже в нас боліла голова. 
Те, що не здолали на освіти полі,  
Здоганяли на футболі. 
 
8. усі кажуть, що наш вік нелегкий – перехідний. 
Та могли ми ще у цьому році трохи «поганяти» 
У наступному вже будемо на лінійці як випускники стояти. 
 
 
9 Дружня шкільна спільнота. 
Високий натхнений наш злет. 
В науці, у спорті, в мистецтві 
Ми разом крокували  вперед. 
 
 
2.Так, і справді насиченим видався рік. 
  
1.А канікули особливими будуть для наших четвертокласників, адже з нового навчального 
року вони вже не повернуться до своєї першої вчительки, бо вже переступили першу 
шкільну сходинку і після канікул будуть глибше пізнавати цей складний світ науки. 
 
2. Отож запрошуємо до слова молодших випускників. 
 ( 4 клас) 

Вип. Ми залишаємо  вам наш рідний клас і заповідаємо берегти його: не пертворювати 
парти  в альбоми для малювання, стенди – в мішені для срільби, а підлогу у футбольне 
поле чи хокейний майданчик. 

(вручають четвертокласникам сертифікат на право володіння) 

-  Обіцяєте? 
- Обіцяємо. 

 
Перша вчителька 
Почекайте, почекайте 
Ви ж і нам слово надайте, 
Хоч ми зовсім малюки 
Вас привітаєм залюбки 
 
.  
Скажіть, чи впізнаєте ви,  
кого сюди ми привели? 



 
Це наша  перша вчителька 
 
Цілих 9 літ назад 
 вона вела вас в перший клас, 
 
А тепер учить нас  
 
Колись і ви були малі, 
І мами вас вели до школи. 
Тож не забудьте у житті 
Ви першу вчительку і школу. 
 
 
Колись вона учила вас, 
Тепер вже нас голубить 
Та памятайте, що вона 
Усіх – усіх і вас, і нас дуже любить 
 
(Виступ першої вчительки) 
 
Вип.. 
.З смішними косицями й бантами 
Я гордо ішла в перший клас, 
були  ми стривожені й злякані 
І погляди всі -  на вас. 
І в час неповторний, урочий 
Заглянули в серце мені 
Ті добрі та лагідні очі, 
Що снились не раз уві сні. 
Цей погляд відвертий і щирий 
Я буду нести у життя. 
Спасибі вам, вчителько мила, 
Наставнице перша моя! 
 
пісня 
 
1.Ми повертаємось в цій оповіді знову 
До нашого героя головного 
Це випускник. Із хвилюванням він 
Чекає грандіозних перемін 
 
2. Його прийшли підтримати на свято 
І вчителі, і мама й тато 
Але спочатку, всі такі хороші, 
Випускників вітають наймолодші. 
 
1. Надія школи – наші малюки 
2.Цю мить вони чекали довгий час! 
 
Разом:Увага! Слово має перший клас! 
 



 
(виступ 1 класу) 
 
От везе випускникам. 
Добре, що й казати ! 
Вже не будуть за спиною портфелі носити, 
Щовечора три години уроки учити, 
Хлопчик 
Не примусить їх ніхто писати реферати, 
Безтурботно будуть жити, до обіду спати. 
Ну, а в нас, що за життя - справжнісінькі муки, 
Стер я зуби вже давно об граніт науки. 
Дівчина 
В них роботи після школи - непочатий край, 
Тож своє дитинство, друже, ти не підганяй. 
Треба їм п’ять довгих років у виші учитись, 
Хлопцям оженитись. 
Дівчина 
І про дім, і про зарплату треба ще подбати, 
Як народиться дитинка - ночами не спати. 
Потім виросте дитинка, будуть батько й мати 
Думу думати - де грошей на інститут взяти? 
Хлопчик 
Ти мене так не лякай! 
Це ж складні завдання! 
Краще буду вже ходити в школу на навчання! 
 
 (пісня…..) 
 
 
          1. Настає врочиста мить! 
           Має бути тихо, як ніколи 
           2.Бо до слова маєм запросить 
              9  клас школи! 
 
Шкільні роки … Прекрасні й незабутні … Вони в пам’яті кожної людини все її життя . 
 Сьогодні, ми, випускники, можливо, як ніколи  відчуваєм , що школа - це наш рідний дім. 
 І сьогодні вона в сяйві квітів, ніби притихла, щоб попрощатися з нами, випускає нас у 
доросле життя. 
Пригадаймо свої шкільні роки: сходинка за сходинкою, від першокласника до випускника. 
А памя таєте, як поспіхом за перерву писали твори в паніці, що не встигнемо 
, як оперативно доставляли інформацію з телефонного Інтернету.  
Як за лічені хвилини  списували за вдання з ГДЗ і мовчали  про це як партизани. 
Як ховали шпаргалки. 
Як не раз експериментували з нашими вазонами: скільки вони можуть вижити без води 
Як тікали при першій нагоді ан стадіон і нне чули дзвінак на урок. 
А пригадуєте наші класні виступи, конкурси. Ми майже завжди перемагали! 
А спортивні змагання, олімпіади. 
Здавалось 9 літ – багато. 
Ніхто й не думав,що так швидко промайнуть. 
 Тепер ми хочемо,щоб перенесли свято,  
хоча би тиждень в школі ще побуть. 



Пройтися коридором й на одинці заглянути у кожен – кожен клас 
Все пригадати до найменшої дрібниці, щоб залишилось в памяті у нас.         …………. 
 
1.     Наче вітер, промчали літа. 
      Парта вже для нас стала мала. 
      Юність крила у даль розгорта, 
       Їх нам рідная школа дала.  
                   Ранішній гомін і квіти з вітаннями, 
                  Барви святкові і зелень рясна –  
                  В зошиті, списаному до останнього, 
                  Крапку упевнено ставить весна. 
 
                  Все в сум’ятті закружляло чудовому, 
                  Та наближається термін, коли 
                  Дзвоник останній покличе, щоб знову ми 
                  Нашим здобуткам межу підвели. 
 2.   Кілька тисяч уроків, перерв 
     Знов і знов будуть сниться мені. 
Чом так швидко дзвіночок  завмер, 
Не сумуйте, мої вчителі. 
3.Не ховайте сльозинку в очах 
І батьки, і наставнику наш. 
      Сонцем вишитий на рушниках, 
      Простелився сьогодні нам шлях 
     4. Тепер уже прийшла пора прощання, 
      І ми сьогодні трішечки сумні. 
      За наше виховання і навчання, 
Всі:    Спасибі, дорогі учителі! 
З двору стежка у світ ляже 
Кому в  близьку, кому в далеку путь. 
Учитель мій тихенько  скаже: 
„Ти кращого зі школи не забудь!” 
Не першими вони нас проводжають, 
Та все ж від хвилювання в них тремтять слова. 
Як своїм дітям щиро побажають 
Щасливої дороги, любові і добра. 
 Рідні наші,любі вчителі, 
Простіть за пустощі великі і малі, 
За непослух чи не вивчений урок, 
За кожен необдуманий наш крок. 
За те, що виявили силу і терпіння 
За світло знань сердець горіння 
За щирість і відвертість, звісно, теж  
ми вдячні. Рідні,вам без меж 
 Хай упродовж прийдешніх всіх років 
На вдячних вам щастить випускників 
Ми ж понесемо у життєвий вітровій 
Зерна знань ваших і цвіт ваших надій. 
 
Дорогі наші вчителі, 
           Найкращі квіти, що на цій землі 
           Любов, повагу і серця гарячі 



           Прийміть від нас,  
           Спасибі вам за все,за щедрість і віддачу!!! 
 
1.Ми  дякуємо дир. школи  ……………… Щоденно ви  розв’язуєте великий клубок  
проблем.  Ви  вмілий  керівник  навчального процесу, незаперечний  авторитет  серед 
колег, добрий  наставник  для дітей. Бажаємо завжди приймати мудрі і справедливі 
рішення!  
Хай ваша педагогічна нива колоситься щедрим врожаєм учнівської вдячності.  
  
  
2. Щиру подяку складаємо заступнику директора школи  ……………. за ваш 
професіоналізм і здатність працювати в сучасних складних умовах. Нехай вистачає сил, 
здоров'я, терпіння, нехай улюблена робота приносить тільки радість! 
 
3.Ми дякуємо першій вчительці ……….  за материнську  турботу та ніжність до своїх 
вихованців.  Ви наша перша вчителька. Як рідна мати, Ви ніжно і лагідно супроводжували 
нас усі ці роки,  крокувати по важкій стежці знань у всіх виходило по-різному. Але для 
матері всі рівні. І Ви з чуйністю і розумінням вели нас до вершин. Всіх як одного. 
Дякуємо за Вашу любов і відданість!   
 
4.Сьогодні подяку висловлюємо вчителям початкових класів …………….. 
Нелегка праця  у вчителів початкових класів, але скільки приносить вона радості, коли Ви 
бачите щасливі очі своїх маленьких учнів.  
І в цей день хочеться побажати, щоб Ваші учні завжди дарували Вам тільки радість і 
ніколи не розчаровували Вас.  
 
5.Зі словами щирої подяки ми звертаємось до………..!  
Спасибі Вам за те, що Ви навчаєте  писати без помилок на факультативі з орфографії  і 
любити книги!  Спасибі Вам за Вашу нелегку працю, яка присвячена дітям. Терпіння Вам, 
здоров я,  творчих і слухняних учнів! 
 
6.За багаторічну плідну працю  ми дякуємо…………….. 
Висловлюємо  глибоку вдячність за Вашу професійну майстерність, педагогічний талант, 
душевну щедрість і виховання учнів нашої школи протягом багатьох років. Низький Вам 
уклін за Ваші уроки! Нехай все добро, що Ви зробили - примножиться, нехай всі печалі і 
радості розділять з Вами Ваші близькі та друзі, а здоров'я буде у вас в квадраті. 
 
7. Особливо хочеться  подякувати  вчителю математики  ………… за індивідуальний 
підхід до кожної дитини, компетентність, відповідальність і доброзичливість 
Математика - наука точна. Треба бути дуже наполегливою людиною, щоб нам пояснити 
все це.  Всі ці корені квадратні, логарифми, рівняння можемо ми вчити тільки з Вами.  
У Вас завжди є на все відповідь, ви знаєте сотні формул. Ми захоплюємося Вами за це, і 
поважаємо. Багато дослідів ми бачимо на уроках фізики. Ви повертаєте нас в реальність. 
Бажаємо Вам щастя, здоров'я, удачі . Залиште любов до професії на довгі роки! 
 
 
8.Дякуємо за доброту , чуйність і розуміння вчителю хімії та педагогу-організатору……. 
Нехай у Вашій душі та домі поселяться гармонія і благодать, а здоров'я потішить своєю  
постійністю! Бажаємо терпіння у роботі ,цікавих ідей, нових відкриттів на уроках і 
безпечних дослідів. Тільки у ваших силах виростити майбутніх «Менделєєвих» і 
«Бутлерових». 



 
9.Щира подяка ……….. 
Ви нам відкривали  цілий світ: річки і моря, країни і континенти, міста та селища. Кожен 
ваш урок - це екскурсія в світ нового і незвіданого. Бажаємо Вам, щоб ніколи не згасло те 
джерело знань, яке переповнює вас і дарує цікаве нам. Спасибі Вам, за вашу чуйність, 
мудрість і справедливість! 
 
10. Висловлюємо сердечну вдячність ………………… 
Нехай музика звучить не тільки на уроці, а й у Вашому серці. Будьте життєрадісною, 
веселою - тоді заспіває і душа.  
 Бажаємо бути уважною, і тоді, сім нот - ваші вірні супутники, перетворяться на сім 
талісманів, які принесуть Вам багатство, любов і щастя у Ваше життя! 
 
11..Дорога…………….! 
Миру,сонця, здоров’я вам за вашу невтомну працю, за вічний інтерес до подій, що 
відбувалися в минулому і відбуваються тепер. 
Ви - скарбниця знань, якою з величезним терпінням ділитеся з учнями. Завдяки досвіду і 
мудрості такого педагога, ми подорожували , сидячи за партою. Бажаємо Вам нових 
перемог і успіхів у нелегкій, але чудовій, професії «Вчитель»! 
 
12. Величезне спасибі ………... Ви  на своїх  уроках  відкривали  нам  дивовижний світ 
біології. Ви дарували   нам цікаву і захоплюючу інформацію, немов, здійснюючи дивну 
екскурсію в надра всіх живих істот. Спасибі Вам за це.  Нехай ніколи не вичерпається 
доброта і мудрість у вашому серці. 
 
13.Дякуємо …….. за  тепло Вашої душі. 
Ваша професія - одна з найважливіших на землі. Читаючи літературу, ми стаємо 
добрішими, розумнішими, чуттєвішими.  Нехай вашої любові вистачить на всіх учнів. 
Нехай збуваються ваші мрії, не тільки педагогічні, а й особисті! 
 
 
14.Сердечне спасибі ……..! 
Ви - наш кумир! Завдяки Вам ми любимо і біг, і стрибки. Спасибі, що Ви навчили нас 
грати у волейбол і  футбол, і тепер допомагаєте ставити нові рекорди в спорті. Нехай 
удача та оптимізм супроводжує Вас, залишайтеся завжди нашим наставником і кращим 
другом! 
 
15.Дорога наша………… ! 
 Навчити  німецькій мові  мові - нелегке завдання, але ваша наполегливість і зусилля не 
проходять даром. Залишайтеся такою ж доброю, світлою, нехай у вашому житті не буде ні 
печалей , ні смутку. І нехай ми іноді помиляємося в німецьких  перекладах і в німецькій  
вимові, але ми будемо  завжди вам говорити  «ich liebe dir»…………………… 
 
 
1.  Дорогі випускники 
Є в кожного з вас своя мрія, 
Яка веде вас у життя, 
І поки живе в вас надія, 
Сміливо ідіть в майбуття. 
 
2.Хай хвилі невдач і горя повік не зламають вас! 
Хай завжди про рідну школу 



Нагадує шкільний вальс. 
 
( випускники виконують вальс) 
 
 
1. Хто був зачинщиком цікавих справ? 
Хто вам завжди допомагав? 
Хто лаяв вас і веселив? 
Хто підбадьорити умів? 
Хто захищав вас завжди всіх? 
 
 
2.Звичайно ж, класний керівник! 
 
 
Випускник 4: Немов птахи, у вирій відлітаєм 
Звабливі весни кличуть в майбуття. 
І вирушаєм вже… Вже вирушаєм 
У своє самостійне життя. 
Та прикро так, що вже без вожака, 
Без дорого нам усім класного керівника!__________________________________________ 
 
ВИСТУП КЛАСНОГО КЕРІВНИКа 
 
 
5.За велике терпіння, мудрі настанови, постійні турботи про нас ми дякуємо своєму 
класному керівникові ……………. 
 
Дорога наша класна мама. От і підійшли до кінця наші шкільні роки. Ще трошки і ми 
покинемо ці стіни. Ви були для нас усім - турботливою мамою, суворим учителем, 
мудрим вихователем. Ми тільки зараз розуміємо, як важко було вам з такими шибениками 
, як ми. Ми пустували і прогулювали уроки, не виконували домашнє завдання . Але одне 
ми завжди знаємо  точно - ми любимо вас. Ви завжди вміли приструнити нас і знайти 
спільну мову з усіма, ви няньчилися з нами і в кожного вклали частинку своєї душі. Ми 
підемо, але в серцях ми назавжди збережемо любов і повагу до вас.  Спасибі вам за все і 
низький уклін..  
 
пісня 
 
сьогодні ми запросили на наше свято наших перших вихователів дитячого садка. 
 
Ви взяли нас, малюків за руки, 
й повели стежиною, що йшла до дитсадка, 
Ваші щирі  очі, теплі, добрі руки  
і усмішка ласкава така. 
 
.          Наші милі шкільні працівники, 
           Терплячі і вродливі 
           Бажаємо здоров’я й радості багато   
           І просимо усіх нас пам’ятати.    
 
  



 Важко нашій куховарці, 
Бо на кухні ох не жарко 
та шеф - повар тьотя Леся 
Молода і жвава 
В неї гарно виходять 
найсмачніші страви 
 
усі , хто працював і працює у школі, 
У серці нашому залишать добрий слід 
Отож прийміть найкращі побажання 
Здоров я , щастя на багато літ 
 
 
  пісня 
 
 
 
1.Що не кажіть, а час немов жар-птиця 
Летить у простір, як шкільні роки…. 
Так,  він летить… 
А чи не так батьки? 
Здається, діток ще недавно малюками 
вели у перший клас ви залюбки….  
 
Баьки: А наші діти, мов птахи з гніздечка, 
Із школи рідної полинуть в дивний світ. 
Спасибі вам,  учителі. за доброту сердечну, 
Що дарували дітям стільки літ! 
 
Доземний вам уклін і щира подяка від батьків випускного класу. 
Сьогодні наші діти залишать рідний  шкільний поріг. Ми хочемо, щоб доброю згадкою у 
школі про наших дітей став цей рушник. Червона калина, дубові листочки – то наші рідні 
донечки й синочки. Передайте, діти , цей рушник  рідній школі 
Подаруйте рушник на дорогу,  
Щоби, як там не складеться життя , 
Серцем повертались до порогу, із якого йдете в майбуття 
 
  (мелодія) 

1  
Дорогі діти! 

Немає у минуле вороття 

            Та для матусі й тата ви – назавжди діти 
            Із нами разом сходинки життя 
            Долати легше, двері всім відкриті. 
            В майбутньому надія в нас  на вас 
            Наше продовження – це ви , одні – єдині. 
            Щиро вітаємо у цей святковий час 
            Ми, діти, вас – випускників однині.  
 
 



Музика діти стають перед батьками) 
 
1.мама  Минають дні…. Літа в минуле відійшли, 
і ми нестямились, як підросли вже дітлахи 
Випускник 1: Не печалься, не журися мамо, 
Усміхнись і не корись жалю 
Напинає доленька вітрила, 
Шепчуть губи: «Я тебе люблю». 
1 мама як за тебе, сину, не журитись, 
коли ти у світ широкий йдеш, 
Болі радощі, тривоги,  
все у ньому рідний. осягнеш 
 
2Випускник юра  мамо! Я додав сивини у волосся твоє 
І не раз причиняв тобі болі 
Ти сьогодні прийми покаяння мої 
Й побажай мені доборої долі. 
2Мама : Для тебе настала пора золота. 
Від щирого серця тобі бажаю  
Мудрості, сили, достатку і добра. 
  
 
3Випускник : Батько рідний, ти сильний завжди 
Про це знають всі близькі нам люди 
Ти матусю мою від біди бережи, 
Як мене поряд із вами не буде. 
  
3Б Сину бажаю тобі щастя і долі  
сьогодні з дитинством прощатися час, 
А життя - не стежина у полі, 
  життя – це не сміх і не жарти, 
Та не бійтесь нічого, 
У добрий час, 
Світ чарівний, і жити в нім варто. 
 
4 Випускниця  Спасибі вам, мамо, що є на землі, 
За те, що дарували і сонце і вроду, 
За те, що в блакиті летять журавлі 
 і яблуні гнуться від плоду. 
4 Весна у літо переходить плавно, 
І світ навколо радісно цвіте, 
Здається, в перший клас ти  йшла недавно, 
Та відпливло дитинство золоте. 
 
5.спасибі вам, мамо, за теплі роси, 
яка обливала натруджені ноги,  
за те, що мені заплітали коси, 
 коли поспішала до школи. 
4 мама  Скільки літ промайнуло відтоді, 
 дві косички злилися в косу. 
 Ще побачиш ти вперше сьогодні  
В чистім погляді чисту сльозу 



. Світ багатий на добрих людей,  
Та вдивляйтесь ровесникам в лиця. 
 Може, більше ніколи й ніде 
 Вам не випаде з ними зустріться. 
 
5Випускник  Мамо! Так мало я тобі сказати встиг, 
І поглядом, і жестом, і словами, 
А відстань усе більшає між нами, 
І голос твій чомусь на мить притих 
 
5 мама дитино, життя - тоне чаша солодка,  
Більш гіркоти, аніж доброго вина 
Випити, синочку, доведеться на шляху життєвому сповна 
 Та тобі бажаю, світлих ранків,  
щирих друзів, успіхів, надій,  
Повертай завжди до отчого порога  
Із далеких і чужих країв 
 
6Випускник Не печалься, не журися, мамо! 
Хмариться за обрієм блакить. 
Будь за мене впевнена й спокійна - 
Хай тебе майбутнє не страшить. 
 
6 Мама Нехай тебе Господь благословить 
У світлу путь, на добрії діла 
На добру стежку завжди наставляє 
Щоб доленьа щасливою була. 
 
7Випускник: Проведи мене, мамо, будь ласка. 
Проведи до воріт. Хай простелиться доля, мов казка.  
Мені, рідна, услід.  
Відгородить вона мене всюди  
Від нещасть і біди.  
Проведи, мене мамо, між люди 
, В білий світ проведи.  
 
7Мати: Як швидко птиці-роки пролетіли,  
Як швидко наші діти помужніли.  
Летіть пташата, тільки не пораньте крила  
І будем ми, батьки, за вас щасливі. 
 
8 Випускник :Горе чи нещастя чи біда яка,  
мене виручає батькова рука.  
Татова правиця знає труд і піт, 
Із руки цієї я іду у світ.  
рідна,  ніжна,щира, добра і міцна, 
у життя дорога з нею не страшна. 
Як підемо в люди, щоб там не було,  
У мені не згасне батьківське тепло. 
 



8 б  я  навчав  тебе, сину, розуміти і зло, і добро, 
як покличеш - до тебе прийду на пораду, 
Знайдем вірну стежку, як би там не було. 
 
9 . До побачення, мамо! 
Вже час вирушати в дорогу, і 
Десь моя непротоптана стежка згубилась в житах, 
Десь чекає кохання, десь чатує тривога. 
Все то — доля моя, мій ніким не торований шлях 
 
9  
із далекого сивого вирію 
 ти вертайся у рідні краї 
За думками і мріями щирими, 
За сердечним спокоєм своїм. 
 
 
Випускник 9 Я вам поклонюся чолом до землі, 
Ви – радість, і ніжність і щирість, 
Живіть же в здоров’ї, в достатку, батьки, 
Тоді ми будемо щасливі.  
 
 
 Б 9 Не впадайте у відчай , боріться, 
Йдіть сміливо. У добрий вам час! 
  Мрія кожного в вас хай здійсниться, 
Хай вам ляжуть під ноги щасливі путі, 
Горе і лихо хай всіх обминає , 
Хай вам буде і радість, і щастя в житті. 
Хай удача не залишає 
               
Вручаючи хліб-сіль батьки кажуть слова: 
 
Дорогі діти! 
У традиціяхі звичаях народу 
 життя, характер і душа 
Тож короваєм починається дорога, 
Коли дитя батьківський дім лиша. 
Нехай радіють ниви колоскові, 
В житті хай будуть злагода і мир. 
На чистому, як сонце, рушникові 
Дозвольте Вам піднести хлібі сіль. 
Дорогі діти! Прийміть цей святий хліб, а разом з ним і наш батьківське благословення в 
доросле, самостійне життя, незвіданий світ. Хай у вашому житті, завжди на столі буде 
хліб, як символ достатку, людської щедрості й милосердя. Благословляємо Вас, дорогі 
діти 
 
 (мелодія …….) 
пісня 
 
2.Ще зовсім нещодавно наші випускники були дітьми, а сьогодні їм на зміну підростають 
їх братики й сестрички. Отож їм слово. 



Брат випускниці: 
Сюди прийшов я, друзі, зовсім не дарма. 
Одна їдка проблема мій мозок обійма. 
Моя сестричка нині школу закінчила, 
І всі фінанси в свої руки захопила 
Модняча сукня, туфлі, зачіска хіпова, 
П’янкі парфуми і каблучка нова 
Плакали наші гроші, які зібрали 
Навіть мені нічого вже не перепало 
Брат  випускника 
Сьогодні братик мій скінчає школу 
А нас у тата й мами вісім є 
Сестричок три, чотири братики і я 
Скажу, родина не мала 
Усім нам раду треба дати 
Грошей багато треба мати 
Та вся увага зараз брату 
Бо в самостійне він іде життя 
Брат  випускника:  
Сьогодні в моїх мами й тата 
Хвилююча й прекрасна дата 
Мій брат іде у світ широкий, 
Світ дорослого життя 
Хвилююсь нині дуже з ними й я 
Отож прийшли його ми проводжати 
Шкільна родина, я і мама з татом. 
Сестра випускника 
Не лише сестрички можуть бути гарні 
Й зайві клопоти тут, друзі, марні. 
Бо в мене брат, як Клод Ван Дам. 
І знецінити його нікому я не дам! 
Подобається всім дівчатам 
 стане Донжуаном або депутатом 
Бажаю. , щоб у нього, як у депутата, 
В майбутньому була трьохповерхова хата 
 
Брат випускника 
Подивлюсь на брата і тепер – 
Буду й я галантний кавалер, 
Приклад з тебе, брате, буду брати, 
Щоб ще більше вміти й ще більше знати, 
Щоб у великій вкраїнській сім’ї 
Славились всюди й завжди Кучері. 
 
Любі наші братики і сестрички, знайте. Що ми вами дуже гордимося. Хочемо бути 
схожими на вас, і ще ми вас дуже-дуже любимо! 
 

магістр Увага! Увага! Слухайте  мій Указ  Цього дня 25 травня 2014  року, в день 
великого Свята Останнього дзвоника, 
повеліваю нагородити …..учнів9 класу,  які старанно осягали 
премудрості шкільні і знають всі азбуки, вміють читати, писати, рахувати 



від 1 до безкінечності, вміють множити і ділити, оволоділи всіма шкільними науками.  За 
9 років навчання у школі вони 
- списали 3255 шматків крейди; 
- 1124 кулькових ручки,…. 
Випускники  школи   жили цей рік  цікавим, насиченим життям.  
 
Президент школи  
 
В класі є у вас артисти, 
Співаки і танцюристи, …………………………………… 
Є спортсмени – футболісти, 
Учні є, що пишуть вірші. 
 Ви неодноразово виступали 
І дуже часто призові місця займали 
Всім відомо, що в 9 класі завзяті спортсмени. 
Можуть вони в м’яча грати 
І прийом всім показати. 
І стрибати вміють теж. 
Вашій  майстерності немає меж. 
 
Магістр і президент нагороджують випускників) 

Кожен з вас – особистість, єдина і неповторна. Сьогодні у вас, як і в спортсменів, 
своєрідний фініш. А можливо це тільки старт в невідоме майбутнє.  Тому за успіхи в 
різних видах діяльності і на згадку про шкільні роки  рішенням учнівського парламенту 
вирішено нагородити  вас    почесними медалями. 

За широку обізнаність,начитаність, глибокі знання, за вміння знайти вихід з кожної 
ситуації  Кучер  Денис   нагороджується  почесною медаллю  у номінації  «Думка зі 
швидкістю звуку». 

 
За оптимізм у сприйняті критики, вміння бути веселим і життєрадісним у будь-якій  навіть 
критичній ситуації    нагороджується   
Мельничук Тарас  в номінації «Містер анти стрес» 
 
За   дружелюбність, за золоті руки, які вміють усе Суховінський Юрій нагороджується у 
номінації  «Майстер золоті руки» 
 
За відданість  своєму незмінному другу м’ячу і вміння прищепити  любов до футболу усім  
Ящук Андрій  нагороджується у номінації  «Зірка футболу» 
 
За вміння виступати на сцені, перевтілюватися в будь-яку роль нагороджується  
Хращевський  Максим у номінації  «Артист великих і малих сцен» 
 
За   ксеросні здібності у копіюванні написаного нагороджується Кравчук Аліна   у 
номінації «Чарівне дзеркало»                            
 
У номінації «Олімпійський спокій» нагороджується Малишко Ярослав, за непохитність, 
незворушність, за те, що своїм спокоєм  і врівноваженістю дарував хвилини спокою своїм 
вчителям , і чиї слова цінились на вагу золота. 
 



За  сумлінність у навчанні , творчі здібності, комунікативність,  за вміння  висловлювати 
свою думку не тільки на папері , а й перед публікою 
Євдокимова Марина нагороджується у номінації «Володар слова і пера» 

За вміння швидко влитися в колектив, вміння допомогти всім, всюди і завжди 
нагороджується Білоус Інна в номінації  «Мила подружка» 

                               Майбутнє світле і прекрасне! 
                               Ідіть до нього, мрійте про нього, 
                               Трудіться для нього, 
                               І тоді воно обов’язково настане! 
 

До побачення, школо 

Вже час вирушати в дорогу. 

Десь моя непроторенна стежка 

загубилась в житах, 

Десь чекає кохання, 

десь чекає тривога — 

Все то моє, мій ніким 

не торований шлях. 

2-й учень. 

Нам усім по 15, усі ми крилаті, 

Усі галасливі, усі завзяті, 

А світ, мов казка, що летить удаль 

Вона скінчилась… І усім нам жаль. 

 

Прощавай, шкільна скрипуча парта. 

Шкодувати пізно, та не варто, 

Бо у серці тисячі бажань. 

 

Ну от і все. Останній день і мить. Остання зустріч, погляди зріднілі. Душа болить, сльоза в 
очах тремтить — Учнівські роки в вирій відлетіли.  

мелодія 



1.А ви летіть, летіть  собі, летіть, 
Від болю і розлуки не впадіть. 
2.Летіть, та білих крилець не ламайте, 
А падаючи, знову підіймайтесь. 
1.Тернами встелені путі-дороги 
Й стрімкої річечки круті пороги 
Нехай у вашій долі обминуться. 
Ви ж бійтеся з любов’ю розминуться, 
1.Зустрічному дозвольте обігріться, 
На біль свій і на втому усміхніться. 
2.Хороших друзів завжди вибирайте, 
Своїх батьків ніколи не цурайтесь. 
1.З любові й болю зіткане життя… 
Цьому, що є, не буде забуття. 
2.А ви летіть… Додому повертайтесь, 
Та на минуле часом оглядайтесь. 

Ведучі 1.Нехай майбутнє кольоровим буде, 
Таким, як кульки, що тримаєте в руках, 
А ниточку, що з’єднуе з минулим , 
Ви відпустіть- нехай летить 
В небесну височинь крилатий птах 
 
 
Ми випускаємо в небо жовті кульки, 
Це колір  сонця, світла, золота 
 
Вед 2.Хай життя ваше буде світле, повне достатку і багатства. 
 
Ми випускаємо в небо кульки червоного кольору. 
Кольору любові, кохання. 
 
Вед1.Хай по життєвих шляхах завжди поруч із вами іде кохання. 
 
Ми випускаємо кульки зеленого кольору. 
Це колір життя, оновлення. 
 
Вед2.Залишайтесь завжди молодими, повними сил, прагнень до кращого. 
 
Випускаємо блакитні кульки, 
Кольору мрій, надії. 
 
Вед1.Тож мрійте, кохайте, прямуйте до кращого 
Хай все буде як у мрії, як у казці. 
 
Вед2.Ми віримо, що ви оберете правильний шлях, 
Зумієте подолати усі перешкоди, 
А згадка про школу залишитися у вас на все життя 
Тож хай завжди для вас небо буде високим, а путь світлою. 
 



          (Салют) 
Ведучий 1: Дитинство ваше вже пішло тихенько. 
Самі ви цього ще не зрозуміли. 
І кульки в небо відпустили ви легенько, 
Щоб ваші мрії теж у вись злетіли. 
 
Ведучий 2: Сьогодні знову вилітають у життя 
Маленькі пташенята з нашого подвір’я, 
Ми кажемо: ніколи в забуття 
Не кануть школа, вчителі, повірте. 
 
Ведучий 1: Ну от і все. Лінійка урочиста 
Для вас скінчиться і останній раз 
Дзвінкова пісня радісна і чиста, 
До глибини душі стривожить  вас. 
 
Ведучий 2: Дзвени над минулим і над прийдешнім, 
Поклич в останнє на урок. 
  
1.Дзвени над дитинством з яким попрощались, 
Веселий, сумний ваш останній дзвінок. 
 
2.Право дати останній дзвінок надається випускнику ……. 
Та першокласниці  …………………. 
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