
Уже малі не будемо, за ляпки вибачай, Тебе ми не 

забудемо, букварику, прощай!  

                     

                 

 

     

Прощання з Букварем – традиційний шкільний родинний  захід, на якому 

першокласники прощаються зі своїм найпершим і головним підручником – 

Буквариком. До нього першачки готуються  з великим ентузіазмом, щоб  

показати як вони засвоїли навчальну грамоту впродовж року. 



  

 

Минулого тижня у Вільнянській гімназії «Світоч» відбулися традиційні 

святкування для першокласників, присвячені вшануванню першої книжки 

школярів.  

             

 



      

Радо привітала першокласників із приємною подією в їх житті 

М.К.ВАЙНОВСЬКА, Заслужений вчитель України,кандидат педагогічних 

наук, доцент , заступник директора з НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ роботи, яка 

побажала учням подальших успіхів у навчанні, гарного літнього 

відпочинку, а головне – щоб їхніми успіхами пишалися батьки та рідна 

школа. 

 

Урочистий  день прощання з Букварем відзначили учні 1-А класу (класний 

керівник Н.В. Левітан)та учні  1-Б класу( класний керівник В.В.Кузьменко) . 

Святкування  яскраво відтворили частинку навчального процесу, котрий 

дітки  засвоїли в першому класі. Учні із захопленням розповідали вірші, 

співали пісні, танцювали, демонстрували інсценівки. Натомість отримували 

щирі зичення шкільних удач від вчителів та батьків. 

 



        

Врочисто й цікаво пройшло прощання з Букварем . Із нагоди радісного дня 

в житті маленьких першокласників і разом з тим трішки сумного,  у 

актовому залі школи зібралося багато жданих  гостей – вчителів, учнів 

початкових класів, батьків і рідних першокласників .Б укварикове свято 

розпочалося словами вдячності  всім присутнім, які вітально виголосила 

класний керівник 1-Б класу В.В.Кузьменко. Вчитель запросила гостей 

заходу переглянути виступ дітлахів і переконатися в тому, що учні не лише 

оволоділи шкільною програмою, котру вимагає 1-ий клас, навчились 

виразно декламувати вірші та співати пісні, а й  природно подорослішали, 

зуміли розкрити власні таланти, стали організованими, вихованими, 

уважними та красномовними. Відтак, учні почали демонструвати власні 

здібності. Врочисте дійство розпочали ведучі, учениці 3–А та 3-Б класу , які 

надали слово почесним «винуватцям» свята. Першокласники у свою чергу 

вразили присутніх неабиякими артистичними даними. Яскраво 

перевтілилися у казкові ролі .  Учениці 3–А та 3-Б класу знайомили 

першачків із новими шкільними підручниками, знання з яких  надалі вони 

опановуватимуть Діденко Вероніка(Читанка), Поночовна Софія (Рідна 

мова), Олександра Шилова(Математика).Учень 3-Б класу Левітан 

Владислав чудово зіграв роль Букварика ,а учень 3-А класу Ортяков Руслан 

зіграв роль Буратіно.Роль Мальвіни виконала учениця 3-А класу Проданчук  

Анастасія. 



         

                                                             

                  

  



       

  

 Гармонійно прикрасили яскравістю шкільне свято пісні у виконанні 

першокласників. Чудово прозвучали у виконанні учнів пісенні композиції: 

«Пісня першокласника», «Вчать у школі», «КОЗАЧАТА», «УКРАЇНА». 

Батьки пишалися своїми  дітьми, дякували їх  вчителям та вдоволено 

фіксували свято на фотоплівки. 

       

Незабутній перший клас – саме  він торує  шлях до перших навчань, 

відкриває простори знань, наставляє на життєву стежину мудрості, 

допомагає пізнавати навколишній світ учням у дружньому колі шкільної 

родини. 



За допомогу в організації свята і подарунків для наших першокласників 

висловлюємо подяку батькам.  

  


