
  ОСТАННІЙ УРОК  В 9 КЛАСІ
 
МЕТА:  Створити емоційно – психологічний клімат; сприяти розвитку естетичного смаку; 
формувати в учнів моральні чесноти: взаємодопомогу, взаєморозуміння, дружелюбність, виховувати 
дружелюбні стосунки між однокласниками, батьками.
ОБЛАДНАННЯ: святково прикрашений клас, музичне оформлення
 
Вчитель Шановні діти, сьогодні ми зібралися з вами на наш останній урок. Шкільні роки – це 3000 
днів. Більше 20 тисяч дзвінків ви почули за 9 років. Ви чули їх по-різному. Тоді, коли з букетом 
квітів для першої своєї вчительки йшли на перший урок в перший клас. І тоді, коли немов би обривав 
цікаво проведені 45 хвилин твого любимого уроку. І був це довгоочікуваний дзвінок на канікулах. А 
дзвінок, який ти почуєш сьогодні, сповістить тобі, що позаду – 9 років навчання. Позаду, можливо, 
якісь розчарування. Позаду мовчання біля дошки і блискуча відповідь, і контрольна на «відмінно». В 
минулому предмети, перерви, виступи на шкільних святах. А що попереду? А попереду ДПА, 
отримання свідоцтв про базову середню освіту. Попереду - літо. Попереду – юність. Попереду – ціле 
життя…
    То ж сьогодні давайте всі разом -  учні,  вчителі, батьки – пригадаємо ці 9 років, які так швидко 
промайнули.

Давайте пригадаємо разом,
Як вперше тут ми всі стояли,
Розгублені, малі, кумедні,
З-за квітів ледве виглядали.
Нас вчителька взяла за руку
І повела у перший клас.
Терпляче нас всього навчала...
Як швидко пролітає час.
 .В житті шкільному все бувало!
Уроки часто пропускали,
Вчителі моралі нам читали
І на «коврик» викликали.

- Найкращим вчителем – щирим , ніжним, добрим, - назавжди буде для вас Перший вчитель. 9 років 
тому ви всі вперше прийшли до школи. Усіх вас – несміливих, боязких, - вона зустріла і повела 
стежкою в казкову країну знань. Навчила писати, читати, додавати, множити.

 Учням  9 класу пропонують виконати наступні завдання:
-         Написати на дошці слово «мама»;
-         Прочитати речення з  Букваря;
-         Намалювати на дошці сонечко;
-         Проказати скоромовку.

Відеопривітання першої вчительки.
     
А потім 5-ий клас. Ви пам'ятаєте ту мить? Були ви тоді смішними п'ятикласниками, які вже не 
трималися за руки мам. І ось промайнуло ще п’ять  років.
 За ці 5 років у вас змінилося три класні керівники, три класні кімнати.  А давайте згадаємо ці роки.
 Прошу пригадати кумедні випадки з шкільного життя.
Які яскраві моменти врізались вам у пам’ять.
    Ви багато років навчались в цій школі. Зараз ми перевіримо, чи добре ви знаєте своїх вчителів, 
однокласників, рідну школу.
Вікторина – «Чи знаєш ти?»
-         Який навчальний кабінет найбільший за площею?
-         Який номер телефона у школі?



-         Який надпис на стіні у їдальні?
-         Портрети яких поетів зображені в кабінеті української мови?
-         Скільки сходинок на шкільному порозі?
-         Що зображено на підручнику з
-         Який шкільний предмет ви вивчали протягом 9 років і його назва не змінилася?
-         У кого в класі день народження______
-         Хто наймолодший в класі?
-         Скільки учнів в класі мають по батькові__________
  
Слово класному керівнику
         Шановні батьки! Ось і зібрались ми з вами на останні батьківські збори в 9 класі. Для декого з 
вас вони дійсно останні: останні невивчені уроки , останній запис у щоденнику. Але для багатьох 
попереду ще 2 роки навчання, тож наберіться терпіння, витримки, а батьківської любові, гадаю, 
вистачить, щоб терпляче довчити своїх дітей.
           І сьогодні я хочу подякувати вам за те, що ви були хорошими батьками, за те, приходили на 
батьківські збори, за те, що завжди були готові допомогти словом і ділом, за те, що вболівали і жили 
проблемами своїх дітей.

  1. Спасибі вам мої батьки,
За теплоту й любов родинну,
За дружбу й спокій у сім’ї
І за турботу щогодинну.
 2. Мчать літа , мов без припону коні.
     Сніг на скроні сріблом опада.
     Мамо, мила, дай свої долоні.
     Твоя доня пісню їм склада.

  Дорогі випускники! Сьогодні ми запалимо вогонь материнської та батьківської свічки. Прийміть її і 
передайте один одному. (спочатку всі батьки, а потім учні)
Материнську свічку прошу запалити ___________, батьківську ________
Хай її полум’я завжди освітлює вашу життєву дорогу, як символічний факел життя. І де б ви не були, 
пам’ятайте, що в її полум’ї – вогонь любові материнського серця і батьківського благословення. 
Знайте, доки живі ваші батьки – доти цей благословенний вогонь супроводжуватиме і оберігатиме 
вас по житті. Живіть, любіть, даруйте добро і тепло іншим

Пісня для батьків
   Добігає кінця наш останній урок в 9 класі. Попереду – іспити. Послухайте жартівливі забобони, що 
треба виконувати напередодні іспитів
  «Перед іспитами потрібно….»

 Якщо покласти п’ятигривневу копюру в носок, то отримаєш відмінну оцінку.
 Потрібно заходити в клас п’ятим або десятим за рахунком, щоб успішно здати основний державний 

іспит в 9 класі.
 Якщо встати між двома дівчатками з однаковими іменами і загадати бажання про успішну здачу, то 

воно обов’язково збудеться.
 Перед виходом з дому потрібно перевернути все табуретки й стільці, щоб ніжки дивилися вгору.
 Слід схрестити пальці на правій руці перед тим, як витягнути екзаменаційний білет лівою рукою.
 Впустити ручку перед входом до кабінету, де буде проходити іспит, – до удачі.
 Перед здачею хтось повинен сказати учневі: “Ні пуху, ні пера!” Учень повинен відповісти: “До 

біса!”.
Під час складання іспиту близькі родичі повинні подумки лаяти дитини, щоб він отримав хорошу 
оцінку. Тримати кулаки – відмінний спосіб, щоб не злякати удачу від школяра або студента.

За народними повір’ями, перед іспитом не можна:



 Підстригати нігті.
 Стригти і фарбувати волосся.
 Голити бороду і мити голову.
 Прати речі, в яких успішно здавалися   іспити, до їх закінчення  
 Довго думати перед столом екзаменатора. Потрібно відразу витягати квиток, на який людина 

подивилася першим, він і буде щасливим.
 Залишати відкриті книги або зошити перед атестацією.
 Їсти  під час повторення матеріалу.
 Повертатися в будинок відразу ж після виходу. Якщо ученьщось забув   і йому необхідно 

повернутися, то потрібно подивитися в дзеркало і висунути язик.
 Зустріти кого-небудь з порожнім відром.. Потрібно кинути у відро камінчик, і прикмета не подіє.
 Якщо ворона каркає напередодні відповідального заходу – до невдачі. Щоб нейтралізувати дію цієї 

прикмети, для успішної здачі іспиту потрібно голосно каркати у відповідь.
Якщо якась прикмета “працює” і учню везе, не можна розповідати про це кому-небудь, 
оскільки удача відвернеться від школяра або студента і перейде до іншої людини.

    І підводячи підсумки нашого уроку, хотілось би  сказати наступне : «Ми так спішимо 
подорослішати, а подорослішав, хочемо знову повернутися в дитинство». Тож не поспішайте !!! 
Давайте разом, нашою веселою шкільною родиною зустрінемо 1 вересня 2019 року.
Люди бувають нерозумними нелогічними і егоїстичними. І все ж люби їх.
Коли ти робиш добро, то люди будуть звинувачувати тебе у затаєній особистій користі і 
самолюбстві. І все ж виявляй доброту.
Якщо ти досягнув успіху, то в тебе може з’явитися багато фальшивих друзів і справжніх ворогів. І 
все ж досягай успіху!
Якщо ти чесний і відвертий, то люди будуть обманювати тебе. І все ж будь чесним і відвертим!
Те, що ти будував роками, може бути зруйноване в одну мить. І все ж будуй!
Люди потребують допомоги, але вони згодом дорікатимуть тобі за неї. І все ж допомагай людям!
Якщо ти досягнув безмежного щастя, тобі будуть заздрити. І все ж будь щасливим!
Добро, яке ти зробив сьогодні, люди забудуть завтра. І все ж твори добро!
Ділись з людьми кращим, що в тебе є і цього ніколи не буде достатньо. І все ж ділись найкращим.
Життя – це шанс. Скористайся ним.
Життя – це краса. Милуйся нею.
Життя – це мрія. Здійсни її.
Життя – це виклик. Прийми його.
Життя – це обов”язок. Виконай його.
Життя – це цінність. Цінуй його.
Життя – це можливість. Користуйся нею.
Життя – це краса. Захоплюйся нею.
Життя – це мрія. Здійсни її.
Життя – це виклик. Прийми його.
Життя – це обов’язок. Виконай його.
Життя – це гра. Стань гравцем.
Життя – це багатство. Не розтринькай його.
Життя – це любов. Насолоджуйся повністю.
Життя – це тайна. Пізнай її.
Життя – це пісня. Доспівай її до кінця

А я продовжу:
.
Життя – це боротьба. Стань борцем.
Життя – це безодня невідомого. Іди в неї без страху.
Життя – це успіх. Шукай його завжди.
Життя – це чудо. Не руйнуй його!
Це твоє життя. Борись за нього!


