
 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій свята 

 «Прощання з початковою 

школою» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гучними оплесками, радісними усмішками зустрічайте наших юних 

випускників початкової школи. 

Знайомтесь: дружний, пустотливий, трішечки галасливий, але освоївши всі 

науки початкової школи . 

4 клас 

 

Ось які ми 
1. Я Віта. Дуже скромна, ввічлива і чемна дівчинка, охайна і дуже приємна. 

2. Я Андріана. Дружать зі мною хлопчики й дівчатка, у мене завжди все в 

порядку. 

3. Я Юля. Я матусі допомагаю, сестричок маленьких доглядаю. 

4. Я Ірина. Дитина ввічлива і чемна, і дуже слухняна. 

5. Я Ангеліна. Коли я йшла до школи, не боялась труднощів ніколи. 

6. Я Ганя. Люблю все найшвидше поробити та не люблю віршів учити. 

7. Я Ірина. Старанна і гарненька, завжди охайна й чепурненька. 

8. Я Андрій.  Вмію добре працювати й у футбол прекрасно грати. 

9. Я Мар’яна. Як бджілка – трудівниця, без роботи просто не сидиться. 

10. Я Артур. Люблю трактори малювати, в майбутньому мрію трактористом 

стати. 

11. Я Богдан. Дуже люблю майструвати, батькам у господарстві допомагати. 

12. Я Іван. Різні ігри гарно граю та ще багато читаю. 

13.  Я Олег. В татуся надійний помічник, а у школі великий трудівник. 

14. Я Назарій. У футбол добре граю і книжки в дома часто забуваю. 

15. Я Ольга. Хорошу вдачу маю, швидко казки й оповідання читаю. 

 

Пісня «Голосочки як дзвіночки» 

 

Учень  

День сьогодні такий незвичайний 

Сонце встало умите в росі 

Скликав у школу нас дзвоник останній 

Ми на свято зібрались усі. 

 

Учень  

Сьогодні в нашім класі свято  

Останній дзвоник – випускний 

І добрих слів сказати хочемо багато 

За те ,що кожен з нас отримати зумів. 

 

Учень  

Сьогодні свято урочисте 

Ми закінчили вже 4 клас 

Над нами небо сонячне і чисте 

І сто доріг попереду у нас. 

 

Учень  



Зібрались дружно ми у класі 

Сьогодні тут в останній раз 

Щоб нам удачі побажали 

І перевели у п’ятий клас. 

 

Учень  

Багато доброго й нового 

Життя відкриє ще для нас. 

А перша сходинка до нього 

Для всіх нас буде п’ятий клас. 

 

Учень  

Прощавай, прощавай четвертий клас 

Ти замалий уже для нас. 

Та ми вернемося, вернемося не раз 

Думками в наш четвертий клас. 

 

Учень  

У всіх у нас прощальний настрій 

Ми схвильовані у край. 

Скажемо разом  середня школа «Здраствуй!» 

Початкова школа «Прощавай!» 

 

Пісня «Прощавай, рідна школо» 

 

Учень  

У ласкавому травневому повітрі 

Бузковий запах ллється і бринить. 

Тож у 4 класі сьогодні 

Останній дзвоник скоро продзвенить. 

 

Учень 

Це сльози і радість, свято і прощання 

Для когось він лунає перший раз 

Для когось справді буде він останнім  

І нас покличе у наступний клас. 

 

Учень 

Чомусь сьогодні шкільний наш дзвінок 

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок 

Певно сумує наш рідний дзвінок,  

що не покличе вже нас на урок 

 

Учень 

Разом з дзвіночком сумуємо й ми –  

Всі ми здружились, зріднилися ми. 

Якось незвично, що вже на урок 



Нас у 4 клас не покличе дзвінок 

 

Учень 

Тож не будем  сумувати 

Є нам всім про що згадати. 

 

Учень 

Згадаєм разом 4 радісних роки 

Веселі перерви, цікаві уроки. 

 

Учень 

Згадайте, як бувало, 

Ви в школу поспішали. 

Хто кликав на урок? 

 

Всі: Шкільний дзвінок. 

 

(дзвенить дзвінок) 

 

Учень 

Ми пам’ятаєм той дзвінок веселий, 

Що продзвенів нам перший раз. 

Коли зайшли щасливі ми до школи 

У свій найкращий перший клас 

 

Учень 

Швидко роки пролетіли 

І в пам’яті спогад лише залишили 

Ми завжди згадаєм  свій перший дзвінок  

І 4 класу останній урок. 

 

Пісня «Дзвоник золотий усіх скликає» 

 

Учень 

Школо, школо – вулик гомінливий 

Дружний і веселий рідний дім, 

Кожен з нас отут щасливий 

Жити вчитися й творити в нім. 

 

Учень 

Спасибі керівництву школи 

За те, що школа – дім наш рідний 

Не підведем її ніколи 

Її ми слави будем гідні 

 

Учень 

Директор у школі – фігура центральна 



Як кажуть в народі  - всьому голова 

Директор на місті – то й школа у шані, 

Як він керує так підуть діла. 

 

Учень 

Турбот у завуча багато – не злічити 

Одній всю роботу не легко зробити 

Другий завуч допомагає 

Дисципліну в школі тримає 

 

Учень  

Директор школи: Оксані Василівні  

Та Завучам Наталі Володимерівні та Оксані Богданівні 

Наші усмішки та квіти 

 

Пісня «Не шуміть березоньки» 

 

Учень 

Люба початкова школо, 

Друга наша мати! 

Ми дуже любимо тебе. 

Ти ніколи не старій 

І відпочинку не чекай 

Ти нових діток приймай. 

Спасибі тобі, рідна школо, 

За все, за все, за все. 

 

Учень 

Школо наша школо, -  

Мати наша мила 

Ти усіх нас пригортаєш 

Як голуб під крила 

 

Учень 

Перший поверх, рідний клас, 

Ти близький став для нас 

Тут ми жили, раділи, творили 

Були сльози, лунав і сміх 

А інколи і Бога ми молили 

Щоб не сварила вчителька усіх 

 

Учень 

Ми закінчили 4 свій клас 

Й інше життя вже чекає на нас 

Але в сьогоднішнє прекрасне свято 

Велике спасибі повинні сказати 

Всім вчителям в урочистий цей час 



За те, що навчали ви добре всіх нас 

 

Учень 

Вчителі наші перші! 

Зібрались ми нині 

Щоб дяку і шану віддати вам 

За ласку, за щедрість 

Щирість і мудрість 

Бо в кожній дитині  

ви частку душі залишили нам 

 

Учень 

Вчителі наші перші,  

порадники найкращі 

будемо вас пам’ятати завжди 

посмішки ваші, привітні слова 

нам допоможуть у люди іти 

 

Учень 

Ви навчали багатьох 

І синочків і дочок. 

Та таких як ми розумних  

Не було у вас діточок 

 

Учень 

Ой нема де правди діти 

Було всяке серед нас 

Той у школі звик шуміти 

Той урок не хоче вчити 

Той запізнюється в клас 

 

Учень 

Та такого не було, 

Щоб робив це хтось на зло 

Бо усі ми повсякчас 

Дуже, дуже любим вас 

 

Учень 

Були радощі і болі 

Успіхи й невдачі. 

Та найбільш тепла й любові 

Було в серці вашім 

Учень 

Вихователі наші рідні 

……………………… 

……………………… 

Ну як вам не дякувать в цей час 



За те що розум, щирість, вміння 

Все віддавали ви для нас 

 

Учень 

За вашу працю, ласку та любов 

Ми дякуєм вам знов і знов. 

Бажаємо ва радості багато 

Хай тільки добре, радісне, привітне 

Вам в житті перетинає шлях 

 

 (дарують квіти) 

 

Учень 

Надсилаємо свої привітання всім вчителям що нас навчали. 

Найкращі прийміть від нас побажання  

У святковий, веселий і радісний час 

Здоровя і щастя бажаєм для вас 

Танцюєм сьогодні для вас ми цей вальс 

 

Учень 

Ми залишаєм початкову школу 

В якій уперше все було для нас 

Років цих ми не забудем ніколи 

І вчительку, що привела у клас 

 

Учень 

Навчала мудрості, 

Вела із класу в клас. 

Мов рідних діток нас вона любила 

Підтримувала, захищала нас 

 

Учень 

В школу ми малюками прийшли 

І було з нами стільки мороки 

Нічогісінько не вміли ми 

Ні читати, ні писати трохи 

 

Учень 

І про те як на уроці 

Зовсім не сиділось 

І задачі розв’язувати 

Зовсім не хотілось 

 

Учень 

Так поступово ми звикали 

Тримати ручки й олівці. 

Вже нас контрольні не лякали 



Ми часто чули «Молодці!» 

 

Учень 

А тепер пройшли роки 

Все запишем залюбки 

Все що треба і не треба 

Тільки є в нас помилки. 

 

Учень 

Ох мороки було з нами 

Вчительці багато. 

Як по сто слів за хвилину 

Вчились ми читати 

 

Учень 

Математики не легко 

Було нас навчать 

Та табличку множення  

Знаєм  на «12» 

 

Учень 

Хоч сьогодні в нас і свято 

Тільки є одна печаль 

Вчителька не йде у п’ятий 

Розлучатися так жаль 

 

Учень 

Тому сьогодні дяку їй складаємо 

За доброту, за щирість і тепло 

Здоров’я , щастя та добра бажаємо 

Щоб сонечко завжди в душі цвіло 

 

Учень 

Хай в класі зайчик сонячний стрибає 

Що часто на весні нас веселив 

І учительці не раз він нагадає 

Про  всіх, хто тут учився і дружив 

 

Учень 

Спасибі вам за ласку,за турботу 

За всю не легку вчительську роботу 

Спасибі вам на все, на все життя 

Ви перша вчителько моя 

Пісня «Вчителько моя» 

 

Учень 

Сьогодні на нашому святі 



Ми хочем татусів і мам привітати 

З днем оцим ,трохи сумним,  

Але таки святковим 

Що разом з нами закінчили початкову школу 

 

Учень 

Без батьків, чого ми в світі варті 

Без маминої ласки і тепла 

Без батьківської строгості і жарту 

І без родинного тепла 

 

Учень 

Ми любим вас кохані мами й тата 

Ми вам бажаєм здоров’ячка багато 

Ми хочем, щоб ви завжди раділи 

І щоб в житті ніколи не хворіли 

 

Учень 

Ви ж нас, як пташенят, в гнізді ростили 

Давали дітям раду,як могли 

І в наших душах радість засвітили 

І крила для польоту нам дали 

 

Учень 

Чотири роки нас водили вранці 

Несли портфелі наші і ранці. 

І з нами ви уроки вчили 

І малювали і ліпили 

 

Учень 

Писали з нами твори в дома 

І як встигали, невідомо. 

При цьому готували їсти 

Білизну прали і місили тісто. 

 

Учень 

Несли домашнії турботи 

Ходили на свою роботу. 

І залишалися на диво, 

Красивими і молодими. 

 

Учень 

Хоч часом ми буваємо нечемні 

І дуже ви хвилюєтесь за нас. 

Але у серці знаємо напевно, 

Ми більше радуємо вас. 

 



Учень 

За те, що раненько вставали 

За те,що до школи водили. 

За те, що втоми ніколи не знали 

Палке вам, велике спасибі. 

 

Учень 

Дорогі тати й мами 

Дідусі та бабусі! 

Здоров’я вам міцного 

Щастя земного 

Добра щоденного 

Настрою веселого 

Життя вам довгого 

Шановні батьки 

 

(Дарують квіти батькам)  

Учень 

А про перші наші кроки 

І круті стежинки 

Нагадають вам сьогодні  

Веселі смішинки. 

 

СМІШИНКИ 

 

Учень 

Школо, ми з тобою не прощаємось 

На завжди ми покидаємо  

Просто кажемо «Школо, до побачення! 

Здрастуй, літо золоте» 

 

Учень 

Літо! Літечко чекає завтра нас 

Та поки що хай музика лунає. 

І всіх кружляє легкокрилий вальс 

 

ВАЛЬС З БАТЬКАМИ 

 

Учень 

Школо наша початкова 

Прощавай і буть здорова 

Нових діток стрічай 

Та про нас не забувай! 

 

Учень 

Спасибі всім хто дбав про нас 

У цей цікавий гарний час 



Спасибі! Спасибі! Спасибі! 

 

 Учень 

Спасибі скажемо усім,  

Хто научив любить цей дім. 

Ту вулицю, де ми живем, 

Все, що Вкраїною зовем. 

 

Пісня «А на рідній Україні» 

 

 

 

 


