Тема заходу: « Дитина –дзеркало родини».
У нашій школі стало доброю традицією презентувати успіхи класу.
Сьогодні іменинниками є п ‘ятий клас.
Ведучий1 Доброго дня. Ми раді вас бачити на святі «Презентація 5 класу».
Ведучий2 Зібрались ми сьогодні всі на колективну творчу працю, щоб
представить кожен зміг себе, родину й друзів всіх одразу.
Ведучий1Школо, школо , вулик гомінливий,
Дружний і веселий рідний дім.
Кожен з нас отут щасливий,
Бо живе, навчається і творить в нім.
Ведучий2 Ми недаремно заговорили про вулик.
Ведучий1Як бджілки у вулику веселі,
Вони здивувують усіх вас.
Свої здібності й таланти
Презентує 5 клас.
На слайдах світлини учнів з батьками.
Ведучий.2 Зустрічайте згідно списку класного журналу:
Бесараб Валентин - відповідальний.
Ми прийшли вам розказати
Про яскравий 5 клас.
Чим живемо, показати,
Здивувати усіх вас. (Розповідає про свої захоплення) (Слайд 1)

Ведучий.1 Бойко Ірина – старанна.
Нас 18 - ми є клас,

Дівчатка гані й романтичні,
А хлопці - мужні і практичні.
Всі дружно й весело живуть. (Розповідає про себе)(Слайд 2)
Ведучий 2 Даруємо усмішку Бойчуку Орестові - вихований
Ми- мов горішок міцний,
Розкусити нас дуже важко,
Не спокійні ми і гомінкі,веселі,рухливі і трішки сміливі.(Слайд 3)
Ведучий1 Зустрічаємо Гнатюк Мар'яну- чарівна.
Ми прийшли до вас сюди,
Щоб показати всім, що клас наш
Дружний і веселий.(Слайд 4)
Ведучий 2.Оплески Козицькій Діані- артистична
Є в нашому класі веселому
Відмінники – двоє чоловік.
На них ми рівняємось завжди
В навчанні і справах повік.( Слайд 5)
Ведучий 1 Лисюк Сергій – цікава особистість
Таланти різні є у нас,
Бо ж ми у школі повсякчас,
Свої вміння і здобутки
Презентує 5 клас.(Слайд 6)
Ведучий 2 Зустрічайте Невмержицького Вадима – порядний.
Письменник, лікар чи геолог,
Учитель, слюсар чи кресляр,

Всі називають головною
Одну професію – школяр. (Слайд 7)
Ведучий 1 Оплески Панчукові Денису – чемний.
Усім відомо, що без школи, без знань,
Що маєш тут набуть,
Не станеш ти в житті ніколи тим,
Ким з дитинства мрієш буть. (Слайд 8)
Ведучий.2.Поважаємо Пушкаша Андрія-привітний
Нас так багато,наче в соняха зернин ,
І не розіллєш дружбу навіть і водою…
Разом ми крокуєм до вершин,
Щоб колись пишатися собою. (Розповідає про себе) (Слайд 9)

Ведучий.1. Романюк Ілона – дружелюбна.
Тож намагайтесь не лінитись
І старанно дуже вчитись.
Учителів всіх поважати
Й оцінки гарні мати. (Розповідає про себе)( Слайд 10)
Ведучий 1 Соловей Оксана – цілеспрямована.
Пройдуть роки за роками,
Ми перейдемо з класу в клас.
Своїм умінням і старанням
Ми прославляємо всіх нас.(Слайд 11)
Ведучий.2.Тимовська Олена - наполеглива у навчанні.

На уроках не жувати,
Не дуріти і не спати,
А домашні всі задання
На 12 готувати.( Слайд 12)
Ведучий.1Оплески Чепелінській Олені - лагідна.
Вже вісім місяців пройшло,
Як ми прийшли в середні класи.
Нас все бентежило й було
Життя цікаве і прекрасне.(Слайд 13)

Ведучий.2 Зустрічайте Чучмана Сергія – спортсмен.
П'ять років спливли за водою,
І виросли ми із тобою,
Так швидко пролинув той час,
Вже й 6 чекає нас клас.Слайд 14)
Ведучий.1Шепшелей Богдан -кмітливий музикант.
Завжди цікаве в нас дозвілляПосвята в козачата,ранок до дня української мови та писемності,
виховний захід до Лесі Українки, а скільки показових уроків провели учителі у
нашому класі цього року. (Розповідає про себе) (Слайд 15)
Ведучий2 Зустрічаємо Юзвика Леоніда – рішучий.
Командою ми бігли крос
І перемогу здобули.
«Шкіряний» м ‘яч нам радості приніс,
Бо ж футболістами були.(Слайд 16)

Ведуча сьогоднішнього свята - Мороз Тетяна . Відмінниця.
Вже вибори двічі у нас були,
Найкращих у парламент висували.
Дорученя для кожного знайшли,
Щоб дух командний і натхнення не зникали.(Слайд 17)
Ведучий.2 Данилюк Павло – декламатор.
Сьогодні , презентуючи свій клас, низько схиляємо голови перед Вами, дорогі
батьки, бо ж ми віддзеркалюємо Вас у дитинстві.
Ведучий 1 Давайте, хоч би на хвилину,
Забудемо клопоти всі,
Об’ єднаємось у міцну родину
І заспіваємо усім пісні. (Слайд 18)
Звучить пісня «Калина мамина».
Ведучий 2. Сміх – це ліки від усіх недуг. Зустрічайте неперевершеного
гумориста класу.
Гумореска « Талант дрімає».
Вчитель матір зустрічає й каже ненароком:
-Ваша донька знов дрімає на моїх уроках!
Не турбуйтесь,- каже мати,Я про це вже знаю.
В ній талант ще не проснувся,
Ось вона й дрімає.
Ведучий 1. Гумореска « Батько й син».
-Пам ‘ятаєш, тату, ти казав , що у тебе колись були погані оцінки?
- Чого це ти раптом згадав?

- Просто подумав, що історія повторюється….
- Ану показуй свій щоденник, ледацюго (зітхає й тримається за голову ).
- Тату, як ти думаєш, це спадковість чи поганий вплив середовища ?

