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Сценарій свята сторічного ювілею школи, 2013 

Звучать фанфари 

 

Ведучий. 

Швидко літо пролетіло  

Осені прийшла пора 

Перше вересня настало 

Йде до школи дітвора 

Ведучий. 

Тільки й чуть веселий гомін 

Знову зустріч, рідний клас 

І з новим навчальним роком 

Школа привітає Вас 

Ведучий. 

Сьогодні свято-аж 100 років, 

Наша школа відмічає. 

І ми вітаєм щиро всіх присутніх 

Вчителів, випускників, гостей. 

Ведучий. 

І хай залишиться у пам’яті майбутніх 

Наш столітній ювілей. 

. 

Ведучий.  

Доброго дня, любі друзі!  

Ведучий. 

Шановні гості та господарі свята! 

Ведучий. 

Сьогодні школі  виповнюється 100 років.  

Ведучий. 

Ми вас і зібрали, щоб їх пригадати, 

Школу із сторіччям нашу привітати. 

Феєрверки 

Ведучий. 

Хай з обличчя не зникають сльози радості, веселий сміх. 

Ми розпочинаємо свято для усіх! 

Ведучий. 

100 років Правдівська школа приймала дітвору і вела стежинками Країни Знань. Випускала своїх учнів 

готовими до життя.  Змінюються обличчя учнів, вчителів. Біжать роки, а школа залишилась такою ж 

життєрадісною та веселою від щасливого сміху своїх вихованців. 

Ведучий. 

Прапор майоріє – гімн звучить. 

Серце хай зігріє ця врочиста мить. 

Ведучий. Урочистість з нагоди 100 -річчя заснування Правдівської школи та Дня знань оголошується 

відкритою!!! 

(Гімн) 

Ведучий. Тож спочатку декілька слів про іменниницю. 

Ведучий. 

Ім’я – Правдівська загальноосвітня школа І-ІІІст. 

Ведучий. 

Дата народження – рік 1913. 

Ведучий. 

Місце народження – село Правдівка. 

Ведучий. 

Батьки – районний відділ освіти, сільська рада. 

Ведучий. 
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Сімейний стан – мати–героїня. Діти – усі хлопчики та дівчатка, які навчалися, навчаються і будуть 
навчатися у ній.  

Ведучий. Хресний батько – Лохвицький  Павло Тимофійович за сприяння якого було побудовано нове 

приміщення школи. 

Ведучий. Ось і познайомилися з іменинницею. 

Ведучий.  Запрошуємо до слова керівника закладу Лохвицьку Тетяну В”ячеславівну. 

                                    (Виступ директора школи) 

 

  Ведучий.  Дозвольте представити гостей нашого свята 

1 .Кадиш Валерій Олександрович  - голова Ярмолинецької райдержадміністрації 

2. Мазур Валентин Васильович – голова Ярмолинецької районної ради 

3. Гонголь Наталія Володимирівна – начальник управління освіти, молоді та спорту Ярмолинецької 

райдержадміністрації 

4.Онищук Сергій Олександрович – начальник управління агропромислового розвитку Ярмолинецької 

райдержадміністрації 

5. Безушко Володимир Іванович – директор центру зайнятості  

6. Лохвицький Олег Павлович – директор ПОП «Колос» 

7. Бучний Володимир Віталійович –   голова села 

8. Борбуцький Анатолій – голова батьківського комітету 

9 Вчителі-пенсіонери 

Римар Міля Іванівна 

Чернюк Філя Степанівна 

Межерицька Галина Петрівна 

Сторожук Венера Лук’янівна.  

Вітаємо вчителів та працівників школи. Тих, хто працював, і тих, хто працює  донині , віддаючи дітям 

тепло своїх сердець. 

10.Найстарша жителька села, учениця нашої школи Чернюк Олена Вікентіївна  

11Духовні наставники:  отець Василь, отець Томаш 

(Квіти всім) 

 12. На нашому святі вітаємо  приватних підприємців, одноосібників, фермерів та батьків   

 13.На ювілеї присутні випускники різних років, а також ті , хто знайшов час перейнятися нашою 

святковістю. 

Вручення короваю (два хлопчики тримають коровай, дівчинка говорить слова) 

Гостей дорогих ми вітаємо щиро 

Зустрічаємо  хлібом, любов’ю і миром. 

Низький уклін, вам, гості дорогії 

   Прийміть цей хліб, як божий дар Землі 

Ведучий  Запрошуємо до вітального слова голову Ярмолинецької районної державної адміністрації 

Кадиша Валерія Олександровича  

 (Пісня «Поділля моє золоте» виконують брати Євген та Вадим Гжегожевські) 
 

Ведучий.  Запрошуємо до вітального слова голову Ярмолинецької районної ради Мазура Валентина 

Васильовича 

   

Ведучий.     В пам’яті кожного з нас школа нерозривно пов’язана із учителем. Кожен через усі роки 

зберіг, проніс у пам’яті щиру, мудру вчительську науку, а почувши голос вчителя ми і сьогодні 

відчуваємо себе учнями. 

Ведучий. Низький уклін, шановні, до Землі. 

Зростання душ людських міцна осново. 

Хай думка ваша квітне барвінково, 

Для вас, про вас нехай звучить це слово. 

Ведучий. Слово для привітання надається начальнику районного  управління освіти, молоді та спорту  

Гонголь Н.В.… 

(Пісня «Від дзвінка до дзвінка» виконують брати Євген та Вадим Гжегожевські) 

Ведучий. Тим, кого немає. Вічний мир і сон. 
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                 Мить одна мовчання – наший їм поклон. 
Ведучий. Їх ми пам’ятаємо, знаємо, що були. 

                  Та життя триває. В світі море див! 

Ведучий. Хочеться летіти, бачить геть усе 

                  І дива творити – для країни це. 

Ведучий.  Тільки так країна буде процвітати, 

                  А молодша зміна буде підростати. 

Ведучий. Сьогодні 1 вересня – це свято величне, бо дружня учнівська родина розкриває свої обійми для 

наших першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих. Привітаймо їх гучними оплесками і 

надаємо слово! 

Ведучий. Слово їй, малечі, нашим дітлахам. 

                Хай розправлять плечі лебедям й орлам. 

(слова і пісня першокласників) 
Першокл.1 В усіх святкові, урочисті лиця 

     І радісно стурбовані серця 

Сьогодні свято – 100 річчя, 

                     Матуся - школа наша, відміча. 

Ведучий.  І ось вона, настала та хвилина,  

Коли наш перший дзвоник продзвенить. 

Нехай дзвенить – веселий галасливий! 

Хай срібний голос чують звідусіль! 

Хай буде рік новий для нас щасливий! 

Для цього ми докладемо зусиль. 

(Першокласники дзвонять дзвінком ) 

Ведучий. Золотою симфонією для вас прозвучала  мелодія  шкільного дзвоника ,  для одних як відгомін 

далекого дитинства, у яке неможливо повернутися, для інших початок шкільних буднів…   

Ведучий. Запрошуємо до привітання учнів 11 класу, які востаннє  зустрічають Свято 1 дзвоника. 

1. Школо! Зі сторіччям тебе ми вітаємо! 

Від душі ми усі побажаємо. 

Процвітання, краси і добра. 

Щоб ти довго і творчо жила. 

2. А зараз ми звертаємось до вас, 

Дорогі першокласники наші! 

Рідним домом хай буде клас, 

У якому вам жити далі. 

3. Хай вас мати благословить, 

А Господь вам додасть сили. 

Для людей, для народу ростіть, 

Хай пишається вами Вкраїна! 

4.Дорогі першокласники! Прийміть від нас скромні подарунки і нехай вони нагадують вам свято 

Першого Дзвоника і цей столітній ювілей. 

(Вручення подарунків, учні 11 кл. ведуть учнів  1 класу на місце) 

Ведучий.  

Сьогодні свято спогадів і свято сподівань. 

Доклали   ми до зустрічі натхнення і старань, 

Минулого й майбутнього – прекрасна й світла мить. 

Ведучий  До слова запрошуємо Безушка В. І., в минулому директора цієї школи .  

Ведучий Проходять роки… Учні прощаються зі школою, ідуть у нове життя. Скільки прекрасних справ 

на рахунку випускників нашої школи. Вони працюють викладачами і лікарями, юристами і 

бухгалтерами, продавцями і перукарями, будівельниками і шоферами, ветеринарами і механізаторами 

Ведучий: Доля розкидала випускників нашої школи в усі куточки. Кожен із них обрав свою життєву 

дорогу, професію, створив власну сім’ю. Але де б вони не жили і яким ремеслом не займалися, усіх їх 

об’єднує те, що вони залишилися випускниками нашої школи. 

Пісня   «Родина»виконує Романішин Андрій -  випускник школи, золотий медаліст 
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Ведучий 
О школо рідна!  

Ти як зірка в небі 

Серед складних космічних поєднань. 

Ми тягнемося душами до тебе, 

Прийми слова подяки і вітань!  

Ведучий. Римар Катерина, учениця 11 класу прочитає вірш Базелюк Зої Дмитрівни працівника нашої 

школи  

(Пісня «Школа»виконує Коломієць Єлізавета, учениця 10 класу) 

 

Ведучий. Слово для привітання надається голові села, першому випускнику середньої школи Бучному 

В.В.  

Ведучий.: Дуже приємно, коли відчуваєш, що про тебе хтось дбає, хтось допомагає. Що  інтереси школи 

не байдужі. 

Ведучий.: І сьогодні на святі знаходяться люди, яким ми вдячні за їхнє добре серце, за допомогу, за 

те, що вони не байдужі до нашого шкільного життя. Це наші спонсори. 

Ведучий Слово для привітання надається Басалюк Євгенії Петрівні. 

.Пісня «Родина» виконує  Цвігун Світлана. Учениця 9 класу 

 

Ведучий.  

 Повертайтесь до рідної школи, 

Повертайтесь в будь-який час 

       Вона вас не забуде ніколи 

       Двері завжди відкриє для вас. 

Лохвицька Т.В. 

Сьогодні ми ще раз вітаємо нашу ювілярку. Вітаємо всіх учителів, учнів, випускників, всіх працівників 

школи! 

  Ми вдячні всім, хто прийшов на наш ювілей. Вдячні за вашу підтримку, за вашу щиру любов! Дай, 

Боже, нам здоров’я і щастя в кожному домі. 

 

  А зараз для вас гостинно відчиняє двері школа.  

 

Запрошуємо Вас до школи. 
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Ведучий.  Запрошуємо до слова керівника закладу Лохвицьку Тетяну В”ячеславівну. 

                                    (Виступ директора школи) 

 

  Ведучий.  Дозвольте представити гостей нашого свята 

1 .Кадиш Валерій Олександрович  - голова Ярмолинецької райдержадміністрації 

2. Мазур Валентин Васильович – голова Ярмолинецької районної ради 

3. Гонголь Наталія Володимирівна – начальник управління освіти, молоді та спорту Ярмолинецької 

райдержадміністрації 

4.Онищук Сергій Олександрович – начальник управління агропромислового розвитку Ярмолинецької 

райдержадміністрації 

5. Безушко Володимир Іванович – директор центру зайнятості  

6. Лохвицький Олег Павлович – директор ПОП «Колос» 

7. Бучний Володимир Віталійович –   голова села 

8. Борбуцький Анатолій – голова батьківського комітету 

9 Вчителі-пенсіонери 

Римар Міля Іванівна 

Чернюк Філя Степанівна 

Межерицька Галина Петрівна 

Сторожук Венера Лук’янівна.  

Вітаємо вчителів та працівників школи. Тих, хто працював, і тих, хто працює  донині , віддаючи дітям 

тепло своїх сердець. 

10.Найстарша жителька села, учениця нашої школи Чернюк Олена Вікентіївна  

11Духовні наставники:  отець Василь, отець Томаш 

(Квіти всім) 

 12. На нашому святі вітаємо  приватних підприємців, одноосібників, фермерів та батьків   

 13.На ювілеї присутні випускники різних років, а також ті , хто знайшов час перейнятися нашою 

святковістю. 

 

 

 

Лохвицька Т.В. 

Сьогодні ми ще раз вітаємо нашу ювілярку. Вітаємо всіх учителів, учнів, випускників, всіх працівників 

школи! 

  Ми вдячні всім, хто прийшов на наш ювілей. Вдячні за вашу підтримку, за вашу щиру любов! Дай, 

Боже, нам здоров’я і щастя в кожному домі. 

 

  А зараз для вас гостинно відчиняє двері школа.  

 

Запрошуємо Вас до школи 


