
Перше вересня – День знань 
У нашій країні щороку 1 вересня відзначається свято День знань. Свою 

назву він отримав завдяки тому, що є першим днем осені, коли починається 

новий навчальний рік. День 

знань - це свято для всіх учнів, 

студентів, їх батьків, вчителів і 

викладачів, а також усіх тих 

людей, які хоч якось пов'язані з 

обслуговуванням школярів і 

студентів.  
 Але традиційно найбільше 

йому радіють ті, хто в цей день 

вперше йде до школи. Можна 

сказати, що 1 вересня для першокласників і першокурсників починається 

зовсім нове життя. Цей день є для них дуже хвилюючим і незабутнім. 

Відчуття, які виникають першого вересня, не можливо порівняти ні з якими 

іншими відчуттями з нашого 

дитинства. День знань завжди 

відрізняється яскравістю вражень 

і нових переживань, нових надій і 

несподіваних зустрічей. 
 У всіх населених пунктах 

нашої країни 1 вересня можна 

бачити велику кількість ошатно 

одягнених першокласників, 

крокуючих з букетом квітів в 

школу. Там для них проводяться 

урочисті лінійки, присвячені 

початку навчального року. Для 

першокласників дзвенить їх перший 

шкільний дзвінок. В учнів інших 

класів теж є привід для радості, адже 

вони знову зустрічаються з 

улюбленими вчителями та 

шкільними товаришами. 

Звичайно, в різних школах свято “День знань” відзначається по-своєму. 

В середніх спеціальних та вищих навчальних закладах урочисті лінійки 

зазвичай не проводяться. Для першокурсників проходять урочисті збори, але 

учні старших курсів вже навчаються. 

Першокласники Німеччини відрізняються тим, що у День знань 

приходять до школи не з квітами, а з великим різнокольоровим пакетом. Цій 

традиції майже 150 років. Напередодні свята діти майструють 



конусоподібний пакет, в який батьки кладуть солодощі та потрібні для 

навчання речі. Вже сидячи за партою, першокласники можуть розгорнути 

яскравий шкільний подарунок і подивитись, чим цікавим наповнили його 

батьки. 

  Першого вересня звучать привітання на адресу учнів і викладачів, це 

день квітів та листівок, це свято, яке не обходять своєю увагою керівники 

міст і районів, адміністрації самих різних рангів. Це певний підсумок 

величезної підготовчої роботи, яка передувала початку нового навчального 

року, нового освітнього процесу. У цей день ми поспішаємо приєднатися до 

привітань на адресу всіх, завдяки кому ми маємо таку чудову можливість - 

бути освіченими людьми!  

Здоров’я Вам і благополуччя! Миру і любові! 

 

 

День знань — це свято книг, 

Квітів, друзів, посмішок, світла! 

Вчися старанно, учень — 

Найголовніше сьогодні це! 

З Днем знань, учень! 

Сьогодні свято твій: 

Світ — яскравий і великий — 

Ти для себе відкрий! 
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