
Rugsėjo 1 scenarijus. 

 Skambant mokykliniam varpeliui dešimtokai atveda naujus 1 klasės mokinius. 
 

 

1 vedėjas:    Tuščios klasės lyg laukymės aidžios –  

                     Be žiogų, bitelių, be griežlių... 

                     Glaudė žvilgsnius, judesius ir veidus 

                    Atminties skaidriuoju laukimu. 

 

2 vedėjas:    Kai, pavėrę žemuogę ant smilgos, 

                     Šaukėm vasarą vardų šimtais,  

                     Snūduriavo čia savaitės ilgos, 

                     Rytmečiai liūdni ir vakarai. 

 

1 vedėjas:    Kiemas ir koridoriai, laiptinės –  

                      Tarsi žmonės vienumoj vieni,– 

                      Šurmulio žibintą užgesinę 

                      Dangstėsi  rugsėjo viltimi. 

 

2 vedėjas:     Ta diena artėjo, žiburiavo –  

                      Šypsenom, gėlėm ir jaunumu... 

                      Nenuvylė laikas, nemelavo, – 

                      Vėl rugsėjin keliame sparnus.  

 

1 vedėjas:       Labas rytas mokytojai! 

2 vedėjas:       Labas rytas, mokiniai! 

1 vedėjas:       Labas rytas tėčiai, mamos, seneliai! 

2 vedėjas:       Labas rytas gerbiamieji mūsų šventės svečiai! 

1 vedėjas:       Labas rytas,  Rugsėji! 

 

2 vedėjas:      Rodos, tik prieš savaitę išėjome vasaros atostogų…, o iš tiesų nuo mūsų išsiskyrimo pralėkė 

net 72 dienos, 1728 valandos, 103680 sekundžių. Ir štai mes vėl kartu. Tikra šventė…. O šventės pradžia turi 

būti iškilminga. Taigi... Kviečiame visus atsistoti ir kartu sugiedoti Lietuvos valstybės himną.  

 

 (skamba valstybės himnas, plojimai)  

 

2 vedėjas: Ačiū... Rugsėjo 1-oji priverčia šurmuliuoti visą Kapčiamiestį. Miestelis tarsi atgyja: gatvės 

prisipildo vaikų juoko, pražysta įvairiaspalviais kardeliais, astromis… Rudens spalvos nudažo visas 

mintis… 

Medžiai lapų kilimą pakloja ant tako…Atsidaro durys į mokyklą ir sukviečia visus į bendraminčių ratą. 

Rugsėjo 1-oji tai džiaugsmo ir susikaupimo akimirka, su kuria kasmet pradedama nauja kelionė mokslo ir 

žinių keliu. Ji jautriai paliečia širdis vaikų ir tėvelių, peržengiančių mokyklos slenkstį pirmąjį kartą, bei 

sugrįžtančiųjų po vasaros atostogų ir pedagogus, kuriems mokyti- kasdienis sunkus ir kilnus darbas. Mūsų 



gyvenimo knygoj dar daug puslapių, kuriuos reikia prirašyti ne tik žodžiais, bet ir darbais. Todėl 

besimainančių vertybių ir nuolatinės skubos amžiuje išlieka svarbus siekis mokytis, nekinta noras pažinti, 

atrasti, sužinoti, išmokti, prisiliesti prie amžiais kauptos patirties. 

 

1 vedėjas: Labai malonu, kad mūsų šventėje dalyvauja:  

Lazdijų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Jasiulevičienė 

Kapčiamiesčio  seniūnas Vidmantas Dambrauskas 

Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčios klebonas Jonas Alesius 

 

 

 

 

Skamba mokyklos himnas. 

 

2 vedėjas: Rugsėjo 1 skambutis praneša, kad prasideda nauji mokslo metai- iššūkių, netikėtumų,, bičiulystės 

kupinas laikas. Tai metas mokytis pažinti save ir pasaulį. Mokymasis suteikia drąsos ir laisvės būti tuo, kuo 

nori. Tai mąstymo ir tobulėjimo kelias, subrandinantis kūrybingas ir atsakingas asmenybes. Mokykloje 

ugdomi ateities piliečiai- žinantys savo istoriją, gerbiantys savo kalbą, kartu kuriantys mūsų visų Lietuvą, 

judančią pažangos ir klestėjimo keliu. Lietuvos stiprybė- sąžiningi, išsilavinę, save ir kitus gerbiantys 

žmonės. Tokiems mums padeda tapti būtent mokykla.  

Gerbiamas  mokyklos direktoriau , kviečiame Jus tarti sveikinimo žodį ir pakviesti keliauti mus į naują 

mokslo ir žinių šalį.  

(kalba direktorius;) 

Dėkojame direktoriui.  

1 vedėjas: Sveikinimo žodį tarti kviečiame Lazdijų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausiąją specialistę Jūratę Jasiulevičienę 

 

2 vedėjas: Dėkojame. Dabar norime pakviesti gerbiamąjį Kapčiamiesčio  seniūną  

1 vedėjas: Dėkojame seniūnui... Tai pat sveikinimo žodį kviečiame tarti Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos 

bažnyčios kleboną Joną Alesių 



2 vedėjas: Ačiū visiems svečiams už gražius sveikinimo žodžius, palinkėjimus... Dabar noriu kreiptis į 

pačius mažiausius mūsų šventės dalyvius... Džiaugiamės, kad mūsų mokyklą šiemet papildė linksmas pulkelis 

mažų žmogučių – pirmokų. Susipažinkime su jais ir priimkime juos į savo būrį. Pirmokai, kviečiame į sceną! 

(pirmokų žodis) 

 

1 vedėjas: Ačiū mažiesiems.  

Mieli dešimtokai, Žodis jums.  

Dėkojame dešimtokams.  

2 vedėjas: Na štai,  mūsų oficiali šventės dalis jau eina į pabaigą. Bet neskubėkite skirstytis! Dabar  svarbi 

informacija. O ją paskelbti kviečiame direktoriaus pavaduotoją ugdymui Lijanai Prapiestienei.  

 

 Ačiū pavaduotojai.  

 

 

1vedėjas:  Mokytojams linkime ištvermės , kantrybės ir atkaklumo, vedant savo mokinius mokslo ir 

išminties keliu. 

2 vedėjas: Mokiniams linkime kūrybinė sėkmės, žingeidumo ir smalsumo, didelių svajonių ir atkaklaus 

darbo atradimų džiaugsmo ir pergalės skonio įveikus kiekvieną aukštumą. 

1 vedėjas: Tėveliams norime palinkėti noro paskatinti savo vaikus drąsiai žengti į žinių pasaulį. 

2 vedėjas: O mums visiems drauge linkime atversti naująjį mokslo metų puslapį su nauja energija- 

kūrybiškai ir bendruomeniškai. 

1 vedėjas: Gerų, prasmingų mokslo metų! Dėkojame visiems dalyvavusiems šventėje.  

 

 

 

 


