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Сценарій свята
«Нашій школі – 35!»







с. Водяне
2011рік
Школа прикрашена повітряними кульками, квітами.  Над дверима у фойє вивішено гасло «З днем народження, рідна школа!» Актова зала прикрашена повітряними кульками. З лівої сторони від сцени знаходиться великий екран, на якому до початку свята демонструється фільм «Рідна школа». Протягом усього свята демонструються слайди з історії та сучасного життя школи. 

1-й ведучий .
Тепліше людині в дорогах важких,
 В далекім краю від того, 
Що десь на широких просторах земних
 Є рідна його школа!

2-а ведуча. Ювілею рідної школи, нашим учителям, випускникам та учням ми присвячуємо це свято.
На сцену виходять три дівчинки, дві з яких — в українських костюмах,одна тримає хліб-сіль на вишитому рушнику. Демонструється слайд-заставка «З ювілеєм, рідна, школо!».

  1-а дівчинка-українка.
Всіх гостей ми вітаємо щиро, 
Зустрічаємо з хлібом-сіллю і миром. 

2-а дівчинка-українка.
Хай ніколи біда не ввійде у ваш дім, 
Здоров'я і щастя бажаємо всім!
1- а ведуча
У нас на святі присутні гості:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Дівчинка-українка
Добрий день, гості звані!
Гості звані та бажані!
Раді бачити вас в доброму здоров'ї
Та в гарному настрої!
Сьогодні в цьому залі
Ми зустрічаємо гостей.
Вітаємо усіх вас щиро.
У нас сьогодні ювілей!
Прийміть від нас цей хліб – сіль.
(Дівчата вклоняються і передають хліб-сіль гостям свята).
1-й ведучий . Слово для привітання надається гостям.
2-й ведуча. Ми раді вітати всіх, хто сьогодні прийшов до нас на наше свято.
1-й ведучий. Ми сьогодні іменинники!
2-а ведуча. З днем народження, рідна школо!
1-й ведучий. У школи сьогодні ювілей: нам – 35!. Цікаво, а як усе починалося?
2-а ведуча. От якби була б можливість перенестися назад!
1-й ведучий. А чому б і ні? Адже сьогодні час не має меж.
(Під музику вальсу парами виходять діти : хлопчики у костюмах та дівчатка в бальних сукнях).
1-й ведучий. Ось так, або приблизно так, розпочалась історія нашої школи.
2-а ведуча. Історія, наповнена хвилюючими подіями, які ми будемо сьогодні згадувати з гордістю та любов'ю.
1-й ведучий. Із трепетом і натхненням!
2-а ведуча. А щоб не відійти від історичних фактів, проведемо невеликий екскурс в ті роки, роки заснування та становлення нашої школи.
Водянська СЗШ почала своє існування з Водянської початкової школи, як філіал Олександрівської СЗШ. У 1976 році гостинно відчинила двері нова споруда Водянської восьмирічної школи.  У 1986 році восьмирічну школу було реаргонізовано у середню загальноосвітню школу.

1-й ведучий. З часів заснування  у школі відбулося багато позитивних змін.
06.11.2001 року почала роботу шкільна газова топільня.
28.08.2002 року одержали новий шкільний автобус для підвозу учнів з сіл: Озерне, Пологи, Кряжове, Зелене, Подове.
01.09. 2003 року відбулося відкриття спортивного майданчика на місці старшої школи.
 У листопаді 2004 року урочисто відкрився комп»ютерний клас.
У 2009 році відбулася реконструкція газової попільні.
(Демонструються слайди)
2-а ведуча. Найпочесніші гості нашого свята — наші ветерани педагогічної праці. Це Каллаур Надія Петрівна  працювала в початкових класах з початку заснування школи. Випустила багато поколінь випускників. Працювала бібліотекарем школи. Зараз знаходиться на заслуженому відпочинку.
 

1 – ведуча  
Сулімовська Ольга Іллівна працює вчителем  з часу заснування школи, зараз викладає математику. Обіймала посаду заступника директора школи з навчально – виховної роботи  з 1989р- 1990р, директора щколи з 1990 по 2003 рік. Є завідувачем музейної кімнати – «Світлиця», де нею зібрано багато матеріалів та предметів з історії та побуту наших сіл.
(Діти вручають квіти,  (слайди під час демонстрації  )з історії школи, на яких ветерани показані під час роботи у школі).
  2 ведучий  Для вас учениця 11 класу Осауленко Вікторія прочитає вірш «Вчительська доля»
1-й  ведучий. Шановні ветерани!  Ми  дуже  хочемо,   щоб  на  ваших обличчях, не зважаючи ні на які труднощі, завжди сяяла усмішка.
 2-а ведуча.
Усмішка нам душу зігріває, 
Вона ламає перший лід, 
Вона людей завжди єднає,
 Красою огортає увесь світ! 
Так посміхайтеся, друзі!
1-й ведучий.
 Але нас пам'ять знову повертає
 До спогадів про тих, хто вже пішов. 
Нам погляду їх так не вистачає, 
2-а ведуча.
Шкода, що рідіють  ряди...
 І багатьох ми не дорахувались. 
Покликали їх в вирій журавлі,
 А ми назавжди з ними попрощались

 1-й ведучий.
Але смутку у серці немає.
 Вони з нами, хоч землю покинули.
 До небес ми привіт надсилаємо 
З мовчазним і скорботним укліном.
( Прочитати прізвища вчителів, які пішли з життя)
 (На екрані демонструються слайди з прізвищами та іменами учителів, які пішли із життя. )
 (Демонструється слайд-заставка «З ювілеєм, рідна школо!».)
2-а ведуча.
Ми здоров'я бажаєм усім. 
Не спішіть у клин журавлиний.
 На землі ви живіть, дорогі, 
Енергійні, сповнені сили.

1- ий ведучий
На нашому святі присутні почесні гості (вчителі, директори школи , які працювали): 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Демонструються слайди з історії школи. Ведучі знайомлять із директорами та вчителями, які працювали у школі в різні часи.)
2 –й ведучий.  Слово для вітання надається гостям.
(Виступ гостей).
1-й ведучий В подарунок для вас звучить «Пісня на добро» у виконанні учнів школи.
2-а ведуча. А зараз на екрані ті, заради кого ми живемо і працюємо.
1-й ведучий. Ті, завдяки кому наша школа існує і гордо несе своє ім'я.
2-а ведуча. Це — наші діти! 
 (Демонструються   слайди   із   життя   учнівського колективу школи.)
1 – й ведучий.  На нашому святі присутні випускники школи минулих років.
 1-й учень.
Роки - кілометри відлічує доля.
 На трасі життя, що у даль пролягла.
 Ви знову у рідній зібралися школі. 
Вона вам і храмом, і домом була.

 2-й учень.
Нехай відпочинуть дороги і траси
 Стежки і доріжки, шляхи і путі.
 Ви - сестри й брати по навчальному класу,
 Хоч ви й не рідня між собою в житті.


 3-й учень.
Здавна в народі так ведеться
 І знають всі, навчання - світ,
 Навчайсь і не лінуйсь навчатись 
-Це ж мудрий, давній заповіт.
 4-й учень.
Письменник, лікар чи геолог, 
Учитель, слюсар чи тесляр
 — Всі називають головною 
Одну професію - школяр.

 5-й учень.
Бо всім відомо, що без школи,
 Без знань, що мусиш ти набуть,
Не зможеш стати ти ніколи,
 Ким ще з дитинства мрієш буть.

 6-й учень. Дійсно,  школа -  це таке місце, за дверима якого залишається   життєва буденність, тут живуть дух юності, романтики, оптимізму, надії.

1-й учень. І тому на цій сцені ми — майбутня надія школи.

2-й учень. Ми усі такі різні, але усіх нас об'єднує те, що ми — родом із дитинства.
1 – ведуча -А зараз виконується пісня «Перше шкільне кохання» у виконанні Шатрая Валентина та Мікрюкової Карини.
1-й учень.
Школо, школо, подруга й сестрице, 
Тут дорослі діти і малі, 
Дружний дім, рідна світлице, 
Незбагненне диво на землі.
 2-й учень,
Це дитинства, юності столиця, 
Гавань, від якої кораблі 
Йдуть у море, у житейські будні,
 А воно приваблює, шумить.
 І здолавши кілометри трудні,
 Повертаються, щоб серцем відпочить. 
( На фоні пісні «Дитинство» Ю. Шатунова звучать наступні слова)
1-й учень. Школа... Коли її покидаєш, вона ще довго буде снитися.  Кажуть, сниться те, чого не достає у житті.
2-й учень. Недаремно говорять, що по справжньому щось цінуєш тільки тоді, коли втратиш або залишиш.


1-й учень.
Дитинство не міняється у школі.
Єдина зміна - це, звичайно, ми,
А ми міняємось, хто швидко, хто поволі,
І вже стаєм дорослими людьми.
А дзвоник знову весело лунає
І знову галас, пустощі і крик.
Ідуть уроки... Тут ідуть уроки.
І так щодня. І так із року в рік.
2-й ведучий. Хоч і пройшли роки, ви всі, напевно, пам'ятаєте і перше прочитане слово, і таку складну таблицю множення, і перше кохання. 
(Демонструються слайди із зображенням учнівських колективів 1976 – 1980 )
 3-й учень.
Шкільне дитинство дзвоником злетіло
 Давно доросле почалось життя, 
Здається, вчора атестати вам вручили 
І не знайти в минуле вороття. 
4-й учень.
Та пригадайте перші ваші кроки, 
Коли прийшли ви вперше в перший клас.
 Таким був світ безмежним і широким,
 Дзвінок тоді дзвенів вам в перший раз.
1- й ведучий. Нехай хоча б на одну мить зупиниться час і пам'ять поверне вас у минуле, у роки дитинства та юності, які кожен із присутніх із ніжністю згадує.   Згадаймо перший дзвоник і перший урок, першу вчительку і першу оцінку. Сьогодні для вас - день спогадів.
3-й учень.
Вже позаду лишилися уроки,
 Екзамени вам більше не складати.
 Багато років швидко промайнуло,
 Та ми вам хочемо сказати:
 4-й учень,
«Сьогодні тут ви, як і в ті роки, 
Коли буяла юності душа».
 Тож хай до школи шлях ляга щороку
 І світла віра вас не залиша.
 1 –й ведучий.  Школа пишається своїми випускниками. Напевно, і вам є про що згадати.
(Демонструються слайди із зображенням учнівських колективів 81- 90-х р)
 5-й учень.
Рідні класи, вікна, стіни
 І милий серцю наш дзвінок, 
Який кликав на перерви
 І повертав нас на урок.
2 – й ведучий. Літа спливають, відходять у небуття. Скільки перших і останніх дзвоників пролунало на подвір'ї нашої школи, скільки поколінь випускників вийшли у доросле життя по рушниковій стежині, що починається на її порозі.
(Демонструються слайди із зображенням учнівських колективів 91-х – 2000 років.)
5-й учень.
О, школо рідна! 
Ти світило в небі, 
У тьмі прозрінь і мороці доріг.
 Я все життя вертатимусь до тебе, 
Переступаючи із трепетом поріг.
(Демонструються слайди із зображенням учнівських колективів 2000-2010-х років.)

 6-й учень.
Долати перешкоди ти навчила,
 Упевнено іти до світлої мети, 
Щоб сильні ми були і все на світі вміли, 
Щоб все здолати у житті змогли.
2 – й ведучий. Багато випускників повернулися до рідної школи учителями: 
Берест В.І. –  вчитель української мови та літератури; Руденко В.І. – вчитель російської мови та світової літератури; Гапон Н.О. – вчитель початкових класів; Ігнатенко В.М. – вчитель географії; Прокопець Т.В. – вчитель фізики і інформатики; Деркач О.С. – вчитель історії.
( Демонструються слайди, на яких випускники, які працюють в школі проводять уроки, беруть участь у різноманітних виховних заходах разом із дітьми.)
1 – й ведучий. Залишаючи шкільний поріг, випускники через деякий час знову повертаються, щоб навчати нові покоління учнів або привести за руку своїх дітей. У нас навіть існують справжні вчительські  династії.
Сулімовська Ольга Іллівна, Доценко Тетяна Іллівна , Прокопець Тетяна Валеріївна
Бурлаченко  Валентина Михайлівна, Деркач Оксана Станіславівна
Сокол Зінаїда Григорівна, Скорик Ольга Андріївна
Берест Валентина Іванівна, Силадій Юлія Олексіївна.
2 – ведучий Учнівські династії:
Руденко Валентина Іванівна її діти Діана та В»ячеслав, онучка Дар»я
Берест Валентина Іванівна, чоловік Олексій, діти Юлія та Ігор.
Гапон Наталія Олександрівна, чоловік Олексій, діти Арур та Олексій
Ігнатенко Вікторія Михайлівна, чоловік Сергій  та  син Іван.
Гура Світлана Стефанівна, чоловік Валерій, діти Андрій та Юлія.
Шишка Микола Миколайович, дружина Наталія та донька Анастасія.
Лила Валерій Івнович, дружина Світлана та донька Ангеліна.
Сулімовська Лариса Анатоліївна, чоловік Володимир, сини Олександр та Георгій.
Максименко Володимир Миколайович, дружина Олена, діти Олексанндра та Максим.
Бейчук Віталій Володимирович, дружина Тетяна та син Богдан.
1 ведуча – Поряд з вчителями – випускниками нашої школи у нас працюють вчителі, які народилися тут і ті, що  приїхали з різних куточків Украни:
Андрущакевич Орися Антонівна працює в школі з 1978 року, Викладає біологію та хімію, займає посаду заступника директора з навчально – виховної роботи.
Бурлаченко Валентина Михайлівна працює з 1978 року вчителем початкових класів. 
Сокол Зінаїда Григорівна працює вчителем укр.мови та літ- ра з 1981 року.
Казмірук світлана Миколаївна працює в школі з 1982 року вчителем початкових класів.
Демиденко Лідія Володимирівна з 1983 року працює вчителем математики. З 1984 по 1989р. займала посаду директора з навчально – виховної роботи. 
Голобородько Любов Антонівна працює вчителем початкових класів з 1986 року. Займала посаду заступника директора з виховної роботи з 2003 по 2009рік.
Доценко Тетяна Іллівна з 2002 року працює вчителем фізики.
Ковальова Тетяна Віталіївна з 2004 року працює вчителем історії.
Шатрай Марина Костянтинівна з 2004 року працює вчителем трудового навчання та музики.
Бейчук Тетяна олександрівна з 2006 року працює вчителем фізичної культури.
Любчик Олена Вікторівна з 2009 року працює вчителем англійської мови.
Комендяк Альона Єдуардівна працює вчителем англійської мови з 2011 року.
Потороча Валентин Михайлович працює вчителем історії з 2011року.
 (слайд-заставка   «З ювілеєм, рідна школо!»)
1-й учень.
Хто славить школу? Учень, вчитель.
В цей день ми з гордістю говоримо про них.
 2-й учень.
Але визнаємо: ніяк не обійтись нам
Без допомоги шкільних працівників усіх.
 
3-й учень.
Про кухаря  ніколи не забудемо.
Її  працю завжди вихваляти будемо.
 4-й учень.
Нам мудрість книг дає бібліотекар,
А на уроки привезе водій,
прогулювать уроки і не мрій.
 1-й учень.
Завжди був самою потрібною людиною
Наш слюсар-тесля, майстер свій.
 2-й учень.
Богині чистоти у нас які!
І порошині не дадуть упасти. 
3-й учень.
Вночі на вахті сторожі такі,
Нікому не удасться щось украсти. 
4-й учень.
Добра фея в школі - медсестра.
її завжди хвилюють лікарів прогнози.
Щоб вірус до малечі не пристав,
Щоб легко всі перенесли морози. 

1-й ведучий. Для всіх Вас у подарунок звучить пісня у виконанні гурту «Самоцвіти» «Треба мріяти завжди» 
 (Демонтується  слайд-заставка  «З   ювілеєм,  рідна школо!» ).
2-й ведучий.
А зараз на сцені - наймолодші. (Вибігають учні першого та другого класу). 
1-й учень.
До школи запросили
Сьогодні ми гостей.
Сьогодні наша школа
Святкує ювілей! 
2-й учень.
Школа завжди молода,
Ми тебе вітаємо!
Залишатися такою
Ми тобі бажаємо!

 3-й учень.
Ми ще тільки почали
До знань свою дорогу,
Але з шкільними вчителями
Не боїмося ми нічого!
 4-й учень.
 Ми усі, звичайно,
Вас хочемо вітати.
За те, що школу не забули.
Слова подяки вам сказати. 
5-й учень.
Нам сьогодні розказали,
Хто зібрався в цьому залі:
Робітник, поет, студенти,
Навіть спецкореспонденти,
Лікарі, професора,
Навіть мама тут моя! 
6-й учень.
Будівельник, вчений, критик,
Медсестра і наш учитель,
Воїн, тренер, журналіст
І заслужений артист. 

7-й учень.
Думали ми всі, гадали:
Завітав хто залюбки?
Гордість рідної це школи
Наші це випускники!
 8-й учень.
/Керуючись моментом,
Буду працювать завзято.
Мушу стати президентом,
Тільки підтягну штанцята!
9-й учень.
Краще школи не знайти, 
Ми це точно знаємо!
 Наш портрет запам'ятайте! 
Разом.
Ми не підкачаємо!
(На сцену виходять ведучі).
 1-й ведучий.
Нового в нашій школі є багато, 
Як у житті країни, так і в нас, 
Про це багато можемо сказати,
 Та все ж директор знає більше нас. 

2-й ведучий. Традиційно на дні народження останнє слово — за господинею свята. Слово надається директору школи Берест В.І.
1-й ведучий.
Ось і закінчується свято.
 Немов на крилах сплинув час.
 Ми віримо, що рідна школа 
Залишиться в серцях у вас.
 2-а ведуча.
О, школо люба! 
В серці ти навіки!
 Домівка рідна, милий серцю край
 Тебе ми не забудемо ніколи.
 Нас, рідна школо, завжди зустрічай!
 1-а  ведуча.   Живи   ще  довго-довго,   наша  рідна школо! З днем народження!
2 й ведучий. Ми бажаємо вам міцного здоров'я!   Бажаємо творчих успіхів! 
Бажаємо кохання та міцної дружби! До нових зустрічей, друзі! 
Для вас виконується пісня – побажання у виконанні гурту «Самоцвіти»

