
Святочная лінейка 1 верасня 2020 

МУЗЫКА________________________________________________ 

1 вяд. Дзень добры, любімая родная школа! 

Да цябе мы і зблізку прыйшлі, і здалёк. 

Сёння здаецца нам песняй вясёлай 

Твой першы прыгожы званок. 

2 вяд. Добры дзень, мая родная школа! 

Мы чакалі даўно гэты час. 

Калі гоман дзіцячы вясёлы, 

Сустракае ля школы ўсіх вас. 

 

ВЯД 1. Добры дзень, паважаныя настаўнікі, вучні, бацькі і госці. Сёння, у 

першы дзень верасня, мы сабраліся ўсе разам, каб адзначыць пачатак новага 

навучальнага года. Мы рады бачыць усіх вас здаровымі, больш дарослымі і 

поўнымі жадання авалодаць новымі ведамі. Хочацца пажадаць добрага 

настрою ўсім гасцям і ўдзельнікам нашага свята, здзяйснення ўсіх  жаданняў.  

Наша школа - гэта асаблівая краіна, дзе існуюць свае законы і правілы, 

звычаі і традыцыі. І па традыцыі ў   гэты святочны дзень мы з асаблівай 

цеплынёй сустракаем нашых першакласнікаў, якіх павядзе ў цудоўную 

краіну ведаў іх першая настаўніца. Давайце ўсе разам павітаем іх.  

1 вядучы: Вось яны на нашым свяце 

Першакласнікаў атрад! 

2 вядучы: Іх з усмешкай сустракайце! 

Прывітаць іх кожны рад! 

Уваход першакласнікаў(Музыка2) 

 

Вяд: Добры дзень, дарагія першакласнікі. Мы вельмі рады вітаць Вас у 

нашай школе .Вы такія прыгожыя, прыбраныя. Мы рады прыняць вас у нашу 

дружную школьную сям’ю.  

 

1вядучы. Паважаныя сябры, дазвольце лінейку, прысвечаную пачатку 2020/ 

2021 навучальнага года, лічыць адкрытай. 

-Школа, смірна! Права падняць дзяржаўны сцяг РБ прадстаўляецца 

лепшым вучням школы  ______________________________________ 

_____________________________________________________ 

ГІМН РБ 

1 вядучы. Адыходзіць лета – сонечнае зачараванне, 

Час забаў вясёлых, здзяйснення жаданняў. 

Восень сустракае на парозе школы, 

Запрашае ў класы нас званок вясёлы. 

 

2 вядучы. Тут вучыцца будзем цэлы год мы разам, 

Тут на ўсе пытанні знойдуцца адказы. 

А пакуль прыміце нашы віншаванні, 

Шчырыя і добрыя ад сэрца пажаданні! 

 

ВЯД. Слова для прывітання мае дырэктар школы  
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ВІНШАВАЛЬНАЕ ВЫСТУПЛЕННЕ ДЫРЭКТАРА. 

 

ВЯД. Сёння на нашай урачыстасці прысутнічае шмат гасцей: вашы 

любыя і дарагія бацькі, шаноўныя настаўнікі–ветэраны, прадстаўнікі 

грамадскасці. Для вас, паважаныя, 1 верасня – гэта таксама свята. Віншуем 

вас і ведаем, што і вы сёння хвалюецеся, на памяць прыходзяць свае 

школьныя гады, вам ёсць што сёння сказаць цяперашнім навучэнцам. Слова 

для віншавання прадстаўляецца гасцям 

__________________________________________________________________ 

 

 

2 вядучы: Усе мы хвалюемся сення ў спатканні, 

Усе мы чакалі сустрэчы з табой. 

“Добры дзень, школа!” – звініць усё з рання, 

Год навучальны сёння прыйшоў. 

 

1 вядучы: Родная школа – Краіна Ведаў! 

Павагі, надзеі і дабрыні. 

Крокам свабодным ідзі наперад, 

Шчасліва ў дзень заўтрашні зазірні! 

ПЕСНЯ Родная школа 

 

1 вяд. Ідзе малы, ідзе старэйшы, 

Той у адзінаццаты, а той – у першы. 

Ідуць, каб веды тут набыць, 

Каб з кнігамі ў сяброўстве жыць. 

 

ВЯД. Са сваімі віншаваннямі да першакласнікаў звяртаюцца 

 Алесь і Алеся! 
            Алеся: Вось прыйшоў жаданы час: залічылі ў першы клас. 

Ты цяпер паслухай нас, мы дадзім табе наказ. 

Несцерка: Усім пра школу раскажы, гонарам школы даражы. 

І рыхтуйся да ўрокаў: тут не любяць абібокаў. 

Алеся: Ты павінен добра ведаць: у школе нельга біцца, бегаць 

Браць крутыя павароты ў спортзал бяжы з ахвотай. 

Несцерка: Каб заўседы быў здароў, налягай на кашу, плоў. 

Ветлівым са ўсімі будзь, пра ўсмешку не забудзь 

Алеся: І засвойвай усю праграму – будзем лепшым, самым – самым. 

Як асіліш наш наказ, у другі рыхтуйся клас. 

Несцерка: А зараз - "Урачыстае абяцанне". 

Гонарам школы даражыць! (Хором): АБЯЦАЮ 

Ветлівым і акуратным быць! Да! 

Алеся: Вучыць урокі добра, як патрэбна! Да! 

Алеся: Малайцы! Нягледзячы на тое, што нашы першакласнікі такія маленькія, мы упэўнены ў 

тым, што яны цверда засвояць наш наказ, 

Несцерка: і наша школа будзе ганарыцца іх поспехамі. 

Алеся: А зараз зварот да бацькоў першакласнікаў! Бацькі, вы падрыхтаваліся да таго, што вашы 

дзеці ідуць у першы клас? 

(хорам бацькі): Так! 

Несцерка: Зараз праверым. Мы будзем вам зачытваць вашы справы, а вы, калі згодны, павінны 

хорам даваць нам адказ: “Мама”. 
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Алеся: Хто будзе вечарам будзільнік заводзіць? 
Несцерка: А хто за формай першакласнікаў сачыць? 

Алеся: Хто ў шэсць раніцы ўставаць? 

Несцерка: Сняданак першым хто будзе з’ядаць? 

Алеся: Хто будзе Буквар кожны дзень чытаць? 

Несцерка: Хто будзе ранец кожны дзень насіць? 

Алеся: Урокі хто будзе ўсе вучыць? 
Несцерка: Хто будзе ляніцца і многа зяваць? 

Алеся: Хто першакласніку скажа: “Ідзі спаць”? 

Несцерка: Малайчыны, бацькі, курс падрыхтоўкі да школьнага жыцця засвоілі на выдатна! 

Алеся: Віншуем першакласнікаў, бацькоў, настаўнікаў з новым навучальным годам! 

МУЗЫКА. АЛЕСЯ, НЕСЦЕРКА ВЫХОДЗЯЦЬ. 

 

1 вядучы: Дарагія першакласнікі!  

Першы раз прыйшлі вы ў школу,  

Першы раз у першы класс,  

Тут вам усё здаецца новым,  

Усё хвалюе сення вас!  

2 вядучы: Хваляванне ж здасца смешным:  

Так бывае першы раз !  

Рыхтавалі, знаем, вершы, 

Каб парадаваць усіх нас!  

 

Вяд. А да мікрафона спяшаюцца першакласнікі. Сустракайце іх! 

Давайце пазнаемімся. Я,  Ксюша Сліжэўская,  люблю спяваць і  кнігі чытаць, 

а вы. прадстаўцеся 

1

.Так вядзецца ўжо на свеце:  

Хутка вырастаюць дзеці  

І чародкаю вясёлай  

Выпраўляюцца да школы! 

 

2.Падручнікі, сшыткі  

Купіла мне мама.  

У школу з сябрамі  

Пайду я таксама.   

 

3. Мама, я хачу чытацъ, 

Мама, я хачу пiсаць.  

Мама, свята сёння у нас,  

Бо прыйшлi мы ў першы клас. 

 

4. Да званка мы будзем рупна  

Маляваць, чытаць, пісаць,  

А пачнецца перапынак -  

Пабяжым у двор гуляць! 

 

  Дарагія першакласнікі, Вы будзеце вучыцца ў нашай школе, у школе, дзе 

моцныя традыцыі выдатных  ведаў, 

2 вяд. Высокіх спартыўных дасягненняў, 

1 вяд. Вядомых мясцовых артыстаў, спевакоў і танцораў! 

2 вяд. У школе, дзе кожны можа стаць зоркай! 

1 вяд. А заззяць на школьным небасхіле вам дапамогуць нашы настаўнікі  

 

3 часоў далёкіх, самых даўніх, 

Які б яму ні выпаў лес, 

Да вучняў ідучы, Настаўнік 

3 сабой у сэрцы Сонца нёс. 

Ім душы юныя сагрэты 
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— Сіней прасцяг, шырэй абсяг. 

Няхай не гасне сонца гэта, 

Да ведаў асвятляе шлях! 

Няхай паўсюль, няхай заўсёды 

Натхняе радасць Добрых слоў, 

I гордай будзе ўзнагародай 

— Дзяцей павага і любоў! 

 

ВЯД. Слова для віншавання прадстаўляецца першай настаўніцы нашых 

першакласнікаў_________________________________.  

ТОРТ  БАЦЬКІ? 

 

2 вяд. У верасні, у верасні 

Хапае ўсім турбот. 

Дзятва да школы ў верасні 

Спяшаецца штогод. 

1 вяд. Ці свеціць сонца з раніцы, 

Ці ў хмарках промень згас – 

Хто ў першы клас спяшаецца, 

А хто ў апошні клас. 

 

ВЯД. Сапраўды, сярод нас сёння ёсць тыя, хто ў апошні раз прыйшоў на 

вераснёўскую школьную лінейку – адзінаццацікласнікі. Напэўна, маючы за 

плячыма 11 год школьнага жыцця, ім ёсць што сказаць нашам пачаткоўцам. 

Паслухаем? ________________________ 

 

Дарагія маленькія сябры! Дазвольце ўсіх павіншаваць з цудоўным святам – 

Днём ведаў. Мы ўжо дарослыя, сёння - мы самыя старэйшыя вучні, а здаецца, 

зусім нядаўна, мы вось гэтак жа як і сённяшнія першачкі гаманілі на першай 

лінейцы, хваляваліся: “А як жа там у школе?” А цяпер вітаем сваю змену. 

Усяго вам добрага, шчаслівага вандравання па цудоўнай краіне ведаў! 

Прыміце ад шчырага сэрца невялікія нашы падарункі. …… (уручэнне 

падарункаў) 

 

Вяд. А яшчэ адзін падарунак ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

А.Р.Лукашэнкі кнігі для першакласнікаў вам уручыць наш 

госць______________________________________________. 

 
 

 Новы навучальны год пачнецца сення з урока  “Я вырас тут, і край мне гэты 

дарагі”. І гэта нездарма, ведайце, не адна краіна нічога не значыць без 

людзей.  Гэта людзі робяць краіну багатай, прыгожай,  вядомай на увесь свет.  

Побач з намі жывуць вельмі цікавыя людзі, а мы гэтага не заўважаем.    Я 

хачу запрасіць да мікрафона чалавека, які нарадзіўся тут, якога вы добра 

ведаеце, які сваей працай, грамацкай дзейнасцю зберагае гісторыю нашай 

малой радзімы,   Зою Іванаўну Карыба. 
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(кожны чалаве можа знайсці месца дзе ен нарадзіўся) 

 

Радзіма – гэта шчасце, Радзіма – гэта рай, 

Радзіма – гэта песні, што льюцца з краю ў край. 

Радзіма – гэта сонца, зямля ў зіхценні рос. 

І любім мы Радзіму, яна – наш светлы лёс. 

  

 ПЕСНЯ Нарадзілася тут на Беларусі 
 

. 2 вяд. Дарогай бацькоўскай з высокім натхненнем 

Мы пойдзем у заўтра да новых здзяйсненняў. 

Ты, школа, даеш нам і веды, і сілы. 

Дык дзякуй вялікі за дужыя крылы! 

 

2 вяд. А званок за парты кліча: 

- Добры дзень! У добры час! 

Свет бясконцы, таямнічы 

Адкрываецца для нас. 

 

ВЯД. Па даўняй традыцыі навучальны год пачынаецца з першага званка. 

Гонар даць яго прадстаўляецца вучню11 класа Лапаткіну Мікіце, а таксама 

яго сястрычцы-першакласніцы _Лапаткінай Дамініцы. 

 

1 вядучы. Звініць званок, рассыпаў жарт вяселы. 

2 вядучы. Ён сумаваў у летні час па нас. 

1 вядучы. Дзень добры школа, дарагая школа, 

2 вядучы. Дзень добры, наш утульны клас! 

ЗВАНОК. 

2 вядучы: Вельмі доўга цягнуцца хвіліны… 

Наступай, жаданая пара! 

Пад званок вяселы, безупынны 

Вучні йдуць да школьнага двара! 

 

1 вядучы: У добры шлях вам! 

Хай настрой бадзеры 

Крочыць з вам і побач па жыцці, 

Каб выдатна, легка і з задорам 

Перашкоды ўсе змаглі прайсці! 

2 вядучы. Яшчэ раз віншуем настаўнікаў, вучняў, бацькоў са святам! 

1 вядучы. І жадаем вам радасці, попехаў і здзяйснення вашых мар! 

 

1 вядучы. Лінейку, прысвечаную пачатку навучальнага года, аб’яўляем 

завершанай. 

ДЗЯРЖАЎНЫ ГІМН БЕЛАРУСІ (-). 

 



Вяд.1 Бывай, гаманлівае звонкае лета! 

Нясём мы ў класы вясёлкі букетаў. 

Мы бор абуджалі гамонкай вясёлай. 

Бывай, лета звонкае! Крочым мы ў школу. 

 

1 вяд. Свята без кветак – хіба гэта свята? 

У вас у руках розных кветак багата! 

Вучні! Настаўнікаў шчыра віншуйце, 

Кветак для іх і любві не шкадуйце! 

 

2Вяд. Паважаныя вучні. Вам прадстаўляецца магчымасць павіншаваць са 

святам вашых настаўнікаў і ўручыць такія цудоўныя букеты.  

 

МУЗЫКА 

 

ВЯД. На гэтым наша святочная лінейка скончылася.Усе запрашаюцца на 

першы ўрок. Права ўвайсці ў школу першымі прадстаўляецца 

першакласнікам і адзінаццацікласнікам. У добры шлях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


