
Управління освіти Нововолинської міської ради 

Міський методичний кабінет 

Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ЗБІРНИК СЦЕНАРІЇВ) 

 

 

 

 

  
 

 

                                                             

 

 

 

2014 

 

 

 



2 
 

 

Мета збірника – допомогти класному керівнику спланувати та 

організувати виховну  роботу з учнями 6-7 класів протягом навчального року, 

дослідити взаємовідносини учнів у класі, покращити спілкування між 

школярами, більше дізнатися про особистості учнів та їх батьків, 

використовуючи різні форми роботи. У ньому знаходяться  сценарії свят, які 

допоможуть зробити шкільні урочистості цікавими та оригінальними.         

Збірник  містить розробки виховних заходів з досвіду роботи на  різну 

тематику згідно календарного плану  роботи школи, які доповнені 

фотоматеріалами. 
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ВСТУП 

       

       Школа - це простір життя дитини, тут вона не готується до життя, а 

повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу відбувається так, 

щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного 

життя. 

      Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України 

«Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, статуту 

навчального закладу. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи, є 

ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування 

єдиного виховного простору. В Законі України «Про загальну середню освіту» 

особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, 

який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми 

політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого 

відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя. 

            Одним із основних завдань, які ставить перед собою педагог  – це 

створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, 

оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в 

учнів свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих. 

Характер виховання повинен передбачити глибоке розуміння вчителем 

фізіологічної природи вихованців їх індивідуальні риси та можливості, повагу до 

особистості дитини. 

       Основним змістом виховної роботи у сучасній школі є: 

 ціннісне ставлення особистості до себе і до держави; 

 ціннісне ставлення до людей; 

 ціннісне ставлення до себе; 

 ціннісне ставлення до свого фізичного «Я»; 

 ціннісне ставлення до свого психічного «Я»; 

 ціннісне ставлення до свого соціального «Я»; 

 ціннісне ставлення до природи; 
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 ціннісне ставлення до мистецтва; 

 ціннісне ставлення до праці. 

        Реалізуючи ці завдання, уся виховна робота спрямована по таких 

напрямках: 

громадянське виховання, родинно-сімейне, патріотичне, трудове, моральне, 

художньо-естетичне, екологічне, превентивне, родинне виховання.  

          Основним суб'єктом виховної діяльності в школі є класний керівник. 

Обов'язки класного керівника сформульовано в Статуті середньої 

загальноосвітньої школи. У його діяльності поєднуються ідейно-виховні, 

організаторські та адміністративні функції. Лише за умови органічної єдності та 

правильного поєднання усіх цих функцій можна забезпечити успішне 

здійснення складних і відповідальних виховних завдань. 

   Провідними в діяльності класного керівника є ідейно-виховні функції. 

Працюючи впродовж ряду років з постійним складом учнів, він має змогу 

поєднати зусилля, спрямовані на згуртування і виховання класного колективу, з 

вдумливим індивідуальним підходом до кожного учня. Та хоч класний керівник 

і є головним вихователем учнів, він веде виховну роботу не сам, а разом з усім 

педагогічним колективом, учнівською радою, позашкільними закладами, сім’єю 

та громадськістю.  

Основна функція класного керівника — виховання учнів і згуртування їх у 

дружний колектив. Тому уся система виховної роботи базується на організації 

різних за формою та змістом виховних заходів, які сприяють розвитку творчої 

активності, ініціативності, естетичних смаків. 

Посібник включає примірний розподіл виховних заходів протягом 

навчального року. Вашій увазі представлено виховні години, конкурси, уроки, 

свята, приурочені різним подіям для учнів 6-7 класів загальноосвітніх шкіл. 
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Олімпійський урок на тему:  «Олімпійський дух пронесемо по житті» 

Мета: ознайомити учнів з історією олімпійського руху, досягненнями 

українських спортсменів;  розвивати увагу, мислення; виховувати 

ініціативність, почуття патріотизму, прагнення до здорового способу життя. 

   Клас  прикрашений національною символікою, на дошці висять емблеми  

олімпійських ігор різних років. 

1.Вступне слово вчителя.  

      Олімпійські ігри зародились у Стародавній Греції ще у УПІ ст. до н.е. і 

регулярно проводились понад тисячу років. Безпосередньо зародження 

Олімпійських ігор пов'язують із іменами легендарного грецького героя 

Геракла, царя Пелопса, спартанського законодавця Лікурга та еллінського царя 

Іфіта. 

    Вважають, що Олімпійські ігри Стародавньої Греції почали свій відлік у 

776 р. до н.е., коли офіційно було зафіксовано ім'я першого переможця Ігор 

Коройба, який за професією був пекарем.  Ігри у Стародавній Греції проводились 

кожні чотири роки на честь батька богів і людей Зевса. Всі змагання та 

конкурси проходили у давньогрецькому поселенні Олімпія, що було 

розташоване у північно-західній частині півострова Пелопоннес на півдні 

Еллади. 

        Під час Ігор дотримувались священного миру. Будь-які військові 

конфлікти та сутички в регіоні, де відбувались Олімпійські ігри, заборонялись. 

    Учасниками Ігор могли бути вільні греки - чоловіки та юнаки. Для жінок у 

Греції проводились Герії - Ігри на честь богині Гери. 

  Перші Олімпійські ігри тривали один день, а програма включала лише один 

вид спорту - біг. Із розквітом і зростанням популярності Ігор їх програма 

змагань поступово розширювалась. У період розквіту вони проходили протягом 

п'яти днів.  

 Нагородження переможців відбувалося у п'ятий день олімпійських 

святкувань. Переможців Олімпійських ігор увінчували вінком з гілок оливи, а 

також пов'язували вовняними стрічками навколо голови, рук. 
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Представлення  гості: У нас в гостях начальник Управління у справах молоді і 

спорту Волинської державної адміністрації Карнаухова Г.Й. Надаємо їй слово. 

 

2. Виступ начальника управління, ознайомлення із заслугами волинських    

    спортсменів на змаганнях різних видів спорту.  

Розповіді учнів про символіку літньої Олімпіади-2012 в Лондоні, зимової 

Олімпіади 2014 в Сочі.  

   3. Проведення брейн-рингу.  

      Клас ділиться на дві команди,ведучий зачитує питання вголос. 

Зараховується бал тій команді, яка швидше і правильно дала відповідь на 

питання. Перемагає та, яка отримала більшу кількість балів.  

Питання брейн-рингу Олімпійського уроку.  

1. Де зародилися Олімпійські ігри? (Стародавня Греція).  

2. У якому році відбулись перші Олімпійські ігри? (776 рік до н.е.).  

3. Як часто проводяться Олімпійські ігри? (1 раз на 4 роки).  

4. Де проходили перші змагання? ( На стадіонах).  

5. Хто мав право бути учасником перших олімпійських ігор? ( Чоловіки, які      

не порушували закон). 

6. Як називалися переможці Олімпійських ігор? (Олімпіоніки).  

7. Яким вінцем нагороджували переможців Олімпійських ігор? (З оливи).  

8. На честь якого бога проводились Олімпійські ігри?  ( Зевса).  

9. З яких видів спорту проводились перші Олімпійські ігри? (Біг, перегони       

на колісницях,кулачні бої, метання списа, стрибки в довжину).  

10.У якому році відбулись перші Олімпійські ігри сучасності?   

  ( 1896р., П'єр де Кубертен). 

    11.З яким інтервалом проводяться зимові та літні Олімпійські ігри?  

    (З 1994 року – 2 роки). 

12.Що є олімпійською символікою?  

(Кільця, прапор, гасло, емблема, вогонь).  
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13. Що символізують олімпійські кільця? (5 континентів).  

14. Якого кольору кільця? (Синій, чорний, червоний, жовтий, зелений).  

15. Які континенти вони символізують? ( Синій – Європа,чорний – Африка,    

 червоний – Америка, жовтий – Азія, зелений – Австралія). 

16. Що є спеціальним гаслом Олімпіади? ( Швидше, вище, сильніше).  

17.Якого кольору Олімпійський прапор? (Білого).  

18.Де запалюють Олімпійський вогонь? (В Греції, на горі Олімп).  

19. Що включає в себе церемонія Олімпійських ігор? (Відкриття, закриття,        

нагородження медалями). 

20. Що супроводжує церемонію нагородження? (Гімн, підняття прапору). 

21. Елементи яких видів спорту ви використовуєте на уроках фізичної  

культури? ( Футбол, легка атлетика, баскетбол,волейбол, гімнастика).  

 

4. Виконання тестових завдань.  

Кожна команда одержує завдання на карточках. Необхідно 

доповнити речення словами, взятими зі списку нижче. 

1. Два види спорту, що потребують льоду________________________ 

2. Види спорту,що вимагають змагань на снігових схилах__________ 

3.Чотири ігрових види спорту з м'ячем__________________________ 

4. Три види спорту на човнах__________________________________ 

5. Два види спорту, де змагаються також коні____________________ 

6.Чотири види спорту, де спортсмени стріляють у ціль____________ 

7. Біг,стрибки і метання – це змагання з ________________________ 

8. Вид спорту, де атлети виконують вправи на кільцях та брусах___  

9.Два види спорту, де атлети борються або боксують між собою___  

       Стрільба з лука, волейбол, лижний спорт, легка атлетика, 

сучасне п'ятиборство, баскетбол, гімнастика, кінний спорт, легка 

атлетика, хокей, настільний теніс, кулькова стрільба, бокс, санний 

спорт, швидкісний біг на ковзанах, вітрильний спорт, біатлон, 

веслування на байдарках і каноє, академічне веслування, футбол.  
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5. Визначення команди-переможця, нагородження цінними призами.  

6. Визначення найактивнішого учасника, нагородження талісманами     

    останньої Олімпіади.  

7. Заключне слово вчителя.  

    Дорогі друзі! От і закінчився наш олімпійський урок. Сподіваємось, що ви   

 отримали   нові знання, дізнались про те, скільки необхідно докласти сил,    

 здійснити важкої  щоденної роботи для того, щоб завоювати медаль, 

особливо   олімпійську.  

    Пам'ятайте, у кожного є своя олімпійська сходинка, своя олімпійська 

висота,  і щоб її   досягти потрібно мати велике бажання, віру у свої сили і 

щоденно   докладати зусиль  для здійснення своєї мрії. Бажаємо кожному із 

вас обов'язково  її  досягти!  
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Ми все  знаємо 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Під час заходу 
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Нагорода знайшла переможця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління у справах молоді і спорту 

Волинської державної адміністрації  вручає подарунки 
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             Бал  "Міс Золота осінь " 

                 Мета заходу :   навчити дівчат вмінню презентувати себе, розвивати     

комунікативні та  артистичні здібності, тримати себе на сцені, вміти    

використовувати  власні  знання з найрізноманітніших галузей,   розкрити    

особисте, неповторне, оригінальне “Я“ кожної дівчини; розвивати вміння 

узгоджувати  свої  дії з іншими конкурсантками;  виховувати впевненість у 

собі, любов   до себе, як до неповторної  особистості, повагу до товаришів, 

вміння   товаришувати. 

В залі гасне світло. На добре освітлену сцену під легку музику виходять 

ВЕДУЧІ. 

      Ведучий 1.  

      Добрий вечір, дорогі друзі! Осінь... Золота пора... Скільки приємного, 

таємничого, цікавого вона несе з собою. Недарма про неї так багато написано 

віршів, пісень, оповідань. І, мабуть, немає такого художника, який би не 

оспівав осінь на полотні. 

      Ведучий 2.  

      Добрий вечір, ……..! Жовкне, опадає листя. Ідеш по вулиці, а під ногами 

відчуваєш шепіт кленових, дубових, липових листочків. Здається, що кожен із 

них розповідає свою осінню казку, свою коротеньку історію. 

Музика……тихенько… 

 

       Ведучий 1  

Журливо музика заграла, і закружляло в вальсі листя. 

В країну осінь завітала, красива, сонячна, барвиста. 

 Відкриємо завісу ненароком і зазирнем в осінню пору року. 

 Вона тоді буває чарівна, коли стає золотокоса. 

 Отож, запрошуємо в осінь.      

  

    Вас вітає конкурс краси і грації .   Разом. «Міс Золота осінь»! 
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      Ведучий 2.  

      Тож давайте побажаємо конкурсанткам успіху, а нам – трохи терпіння. 

Хоча , дійсно, не терпиться дізнатися , хто ж стане переможницею нашого 

конкурсу. 

      Ведучий 1.  

      Одне можемо сказати з упевненістю – всі учасниці конкурсу, без винятку, 

гідні цього звання! 

      Ведучий  2.  

     А до речі, кажуть, що наші дівчата – найкрасивіші дівчата  

в світі (До глядачів) Це правда?  

      Ведучий 1.  

      Ну звичайно! Хіба ти сумніваєшся? Вони найкрасивіші, найрозумніші, 

найпривабливіші, найталановитіші, найчарівніші…ну справжні принцеси 

осені. 

      Ведучий 2.  

      І дійсно, яка маленька дівчинка не мріє стати  принцесою? Напевно, так 

само мріяли стати принцесами і наші конкурсантки, які вже стали майже 

дорослими! 

      Ведучий 1.  

      Сьогодні на наших учасниць чекають нелегкі випробування, тому, коли 

вони з’являться на цій сцені – давайте підбадьоримо їх оплесками! 

      Ведучий 2.  

         Зустрічайте – учасниці конкурсу  «Міс Золота осінь» ! 

   Під легку музику на сцену виходять учасниці конкурсу. По одній…….  Коли 

конкурсантка з’являється на авансцені її представляють ведучі.  

(Всіх __ учасниць) 

 

Учасниця під номером  1_____________________________ 

Учасниця під номером  2_____________________________ 

Учасниця під номером  3_____________________________ 
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     Учасниця під номером  4_____________________________ 

     Учасниця під номером  5_____________________________ 

Учасниця під номером  6_____________________________ 

Учасниця під номером  7_____________________________ 

 

      Ведучий 1. Ну, просто дух захоплює від такої краси! 

 

      Ведучий 2. І це тільки початок! 

 

      Ведучий 1.  

   А зараз у присутності наших глядачів, мені хотілося б поставити просте 

риторичне питання :“А судді хто?” 

 

      Ведучий 2.  

   Що ж, це явний симптом того, що настав час представити журі нашого 

конкурсу - справжніх експертів,а також гостей нашого свята! (представляють 

по черзі членів журі та гостей). 

 

1.   Голова журі:       ______________________ 

     Члени журі: 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4._________________________________       

5._________________________________ 

6._________________________________ 

7._________________________________ 

 

 

      Ведучий 1.   

   І так,конкурс перший - “Візитна картка” 

( Кожна дівчина повинна протягом 1 хв. розкрити своє захоплення, тобто 

представити себе. Оцінюється також їх чарівність, різноплановість 

захоплень, уміння “подати” себе). 
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      Ведучий2. 

   Отже, журі представлено, гостей свята також, конкурсантки на сцені , а це 

означає, що попереду на нас чекає справжній феєрверк краси в низці 

конкурсів нашої програми.  

      Ведучий 1.  

   Перший конкурс, який щойно пройшов умовно названий “Візитна картка”, 

шановне наше журі оцінює за п’ятибальною системою , як ,власне , і всі 

наступні конкурси.  

      Ведучий 2.  

         Що ж, ви переконалися, що наші конкурсантки – справжні красуні? 

      Ведучий 1.  

   А зараз наш другий конкурс «Розминка». Кожна з вас повинна дати 

вичерпну відповідь на те запитання, номер якого ви вибрали. Отож, 

починаємо! 

(Ведучий та ведуча по черзі підходять до кожної дівчини і кожна витягує зі 

скляної вази номер питання, на яке дає відповідь) 

(Витягують запитання по одній та дають відповідь) 

      Ведучий 2.  

   Яка маленька дівчинка не мріє стати принцесою? Але ж це тільки на перший 

погляд здається, що бути принцесою так легко! 

      Ведучий 1. Зважте самі: численні прийоми... 

 

      Ведучий 2.  Тугі корсети... 

 

      Ведучий 1. 

   Довгі  бали, на яких обов’язково знайдеться заморський принц, який 

просить вас неодмінно виконати його улюблену пісню або ж потанцювати з 

ним справжнісіньку королівську кадриль!  

      Ведучий 2.  

   З цього випливає, що в кожної принцеси, яка поважає себе, обов’язково 

повинен бути свій «коронний номер», яким вона зможе вразити присутніх 

найвишуканішого балу! 
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      Ведучий 1. 

  Тому, шановні глядачі, дозвольте оголосити третій , найбільш цікавий і 

захоплюючий конкурс із умовною назвою “Коронний номер”! 

      Ведучий 2.  

   За умовами цього конкурсу, кожна конкурсантка повинна продемонструвати 

свій талант, тобто художній номер у власному виконанні. 

      Ведучий 1.  

   Наше журі оцінить у цьому конкурсі оригінальність номера, його тематику, 

артистичність кожної учасниці та майстерність його виконання! Отже, 

починаємо! 

    (Ведучі оголошують по черзі кожну учасницю) 

      Ведучий 2.  

(після закінчення конкурсу) Що ж, щиро дякуємо нашим конкурсанткам за 

цікаві і змістовні номери. Просимо журі виставити оцінки за конкурс! 

      Ведучий 1.  

   Отже, поки наші учасниці готуються до наступного конкурсного завдання, 

яке для вас, шановні глядачі, залишається інтригуючою загадкою, зверніть 

увагу на ті бюлетені для голосування, які ви отримали біля входу до залу. У 

кожному бюлетені ви знайдете список імен учасниць конкурсу. Навпроти 

кожного імені – порожня клітинка. Отже зараз ми попросимо вас зробити свій 

вибір, поставити відповідну позначку в одній із клітинок.  

      Ведучий 2.  

   У результаті підрахунку ваших голосів буде визначена дівчина, яка стане 

володаркою титулу “Міс глядацьких симпатій”. Зараз наші помічники 

пройдуть залом із скринькою для голосування, а ми попросимо вас всіх 

дружно проголосувати. Домовились? 

   А зараз не величка перерва для того,щоб наші учасниці приготувалися. 

        Для вас виступить__учениця _____класу__ із піснею_________________ 

 



17 
 

      Ведучий 1. Конкурс четвертий-  Реклама  

( У цьому конкурсі кожна учасниця повинна продемонструвати ( певну річ: 

парасольку ,  ручку, зошит, підручник  і т.д. так,щоб всім її захотілося 

придбати. Оцінюється виконання і оригінальність номеру.) 

      Ведучий 2.  Конкурс-п’ятий – ''Осіння страва'' 

   (У цьому конкурсу дівчата за допомогою  осінніх продуктів приготували  

осінню страву та дали їй відповідну назву, Оцінюється смак страви і також 

естетичність)  

Журі конкурсу оцінюють страви…………………………. 

       Номер________________________________________ 

 

      Ведучий 1. 

   Отже, пані та панове! Дозвольте запросити вас на справжнісінький 

світський бал! 

 

      (починає звучати легка музика і на фоні музики ведучі продовжують) 

 

      Ведучий 2.  

   Де, як не на балу, ви зможете побачити стільки справжніх Леді! Вони 

прекрасні у своїх легких сукнях, вони граціозні, і здається, що вони зовсім не 

йдуть, а летять. Вони бездоганні. 

 

      Ведучий 1. 

   Отже, шановне журі, дорогі глядачі, ми представляємо на ваш суд конкурс 

під назвою “Дефіле”! 

 

      Ведучий 2.  

   У цьому конкурсі журі оцінює граціозність дівчат, легкість і витонченість 

ходи, а також уміння носити найвишуканіше вбрання – вечірню сукню! 
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      Ведучий 1. Наш світський бал оголошується відкритим! 

 

(Звучить романтична музика., і на сцену виходять учасниці. Вони  проходять 

по сцені, демонструючи свої вечірні сукні. Після закінчення дефіле всі дівчата 

зупиняються в одному місці.. Ведучі знову оголошують імена конкурсанток). 

  

      Ведучий 2. Оплески нашим Леді! Вони прекрасні! 

      Ведучий 1.  

         Без сумніву, кожна з цих учасниць достойна стати першою.  

      Але першою є тільки одна, яка сьогодні отримає титул “Міс Золота  

      осінь -2013”.  

 

      Ведучий 2.  

   Хочу вам сказати, що всі наші учасниці будуть нагороджені різними 

титулами, якими саме – визначить журі. Поки журі буде підводити підсумки  

конкурсу під назвою “Дефіле” і підбиватиме підсумки всіх конкурсів разом,  

ми запрошуємо на сцену _____________із піснею___________________   

    

      Ведучий 1. 

   Шановні пані та панове! Конкурс “Міс Золота осінь -2013” підходить до 

свого логічного завершення, а це означає, що вердикт журі готовий, і ось уже 

через декілька хвилин стане відоме ім’я переможниці! 

      Ведучий 2.  

    Для  оголошення  результатів  нашого  конкурсу  краси  і  грації    “Міс     

  Золота осінь “ та  нагородження переможців  запрошуємо на  сцену голову    

  журі   ___________________________________________________________ 

                                            

(звучать урочисті фанфари. Голова журі виходить на сцену. Він вітає  

учасниць свята і оголошує результати. Помічники підносять дипломи для 

вручення, корони та подарунки. Спочатку зачитуються титули і вручаються 
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подарунки всім конкурсанткам, потім віце міс, а вже тільки потому 

зачитується ім’я переможниці конкурсу) 

 

      Ведучий 1.  

         Отже, дорогі друзі, ми починаємо нагородження чарівних   конкурсанток. 

      Ведучий 2.   

   Дипломом із титулом “Міс глядацьких симпатій ” та подарунком 

нагороджується конкурсантка ________________________ учениця_____класу 

      Ведучий 1.  

   Дипломом із титулом  “Міс Фотомодель” та подарунком нагороджується 

конкурсантка ________________________ учениця_____класу 

      Ведучий 2.  

   Дипломом із титулом “Міс Граціозність” та подарунком нагороджується 

конкурсантка ________________________ учениця_____класу 

      Ведучий 1.  

   Дипломом із титулом “Міс Талант” та подарунком нагороджується 

конкурсантка ________________________ учениця_____класу 

      Ведучий 2.  

   Дипломом із титулом “Міс Чарівність” та подарунком нагороджується 

конкурсантка ________________________ учениця_____класу 

      Ведучий 1.    

   Дипломом із титулом “Міс Фантазія” та подарунком нагороджується 

конкурсантка ________________________ учениця_____класу 

      Ведучий 2.  

   Дипломом із титулом “Міс Ніжність” та подарунком нагороджується 

конкурсантка ________________________ учениця_____класу 

      Ведучий 1.  

   Дипломом із титулом  “Віце    Міс ” та подарунком нагороджується 

конкурсантка ________________________ учениця_____класу 
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      Ведучий 2. 

    А зараз наступає найвідповідальніша і довгоочікувана мить. Для 

оголошення титулу 

     “Міс  Золота осінь – 2013  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  №4  ” 

  

      Ведучий 1.  

   Наближається хвилина, коли ми побачимо переможницю нашого конкурсу. 

Ця  учасниця удостоєна найвищого звання і їй вручається Диплом із титулом 

«Міс Золота осінь  - 2013»  та  подарунок.     І це учениця -_______ класу 

_______________________________________________________________ 

(оплески  переможниці) 

      Ведучий 2.  

   Що ж, на жаль, навіть найчудовіший вечір добігає кінця і від його 

закінчення нас відділяють тільки декілька хвилин. То ж давайте ж іще раз 

привітаємо наших учасниць бурхливими оплесками! 

      Ведучий 1.  

   Шановні наші красуні! Ми вітаємо вас всіх. У вас – велике майбутнє. 

Попереду нові сцени і п’єдестали наступних конкурсів краси. Нехай щастить 

вам у житті, чистих рос вам, мудрої думки, краси і нев’янучої вроди. Будьте 

завжди впевнені у собі і знайте, що кожна з вас – найкраща. 

      Ведучий 2.  

   А ми всі давайте спробуємо дивитися  на світ очима наших дівчат, любити і 

поважати їх, створювати їм всі умови для розквіту їхньої краси і інтелекту. 

Адже від того, як ставимося ми до жінки, матері, подруги, коханої і 

визначається культура цілої нації, а зрештою – культура нашої держави.  

     І на  завершення осіннього балу   вальс_______________________ 

             Ведучі.    ( на фоні мелодії) До побачення! До нових зустрічей! 
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 Розкриваємо свої таланти 

     

Конкурс художньої самодіяльності 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасниці конкурсу 
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Нагородження переможниці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чарівна    «Міс Золота осінь  - 2013» 
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         Свято  «На вулиці безпечно буде, як правил руху не забудеш!» 

   Мета заходу: показати учням необхідність дотримання правил 

дорожнього руху; систематизувати знання учнів про дорожні знаки і їхні 

групи; сформувати правила поводження на дорозі, правила для 

велосипедиста; розвивати спостережливість, увагу, вміння орієнтуватись на 

вулицях міста за допомогою дорожних знаків, розпізнавати їх; виховувати 

обережність, культуру поведінки на вулицях. 

        В актовому залі знаходяться стенди, на яких розміщені плакати, малюнки. 

    Звучить весела музика, але поступово припиняється.  

В е д у ч а 

 Доброго дня, шановні гості, діти! 

Сьогодні ми помандруємо у чарівний світ казки, де на вас чекатимуть сама 

Бабусечка Казка з Дідусечком Правила Руху, справжнісінькі Дорожні знаки 

і навіть Баба Яга. 

   Звучить музика, на сцену виходять учні. 

1-й учень 

Дуже раді вас зустріти,  

Нагадати і сказати: 

Правила всі варто знати! 

Друзі, прошу нас вітати!                     2-й учень 

Ми живемо між людьми,  

Навіть в школі служим ми. 

Ви нас добре помічайте,  

І лиш тільки поважайте! 

3-й учень 

Бо без правил - нікуди, 

Ні туди і ні сюди, 

Буде безлад, хаос, шум 

Над життям й здоров’ям глум.           4-й учень 

Для нормального буття 

Та ще самопочуття 

Керуйтесь правилами, люди! 

Ви їх не забувайте всюди! 

5-й учень 

То закони, принципи такі,  

Що допомагають в співжитті. 
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Та й існують вони для того, 

Щоб завжди ви були здорові.          

                                                                        6-й учень 

                                                                    Бо дорога – це не жарти! 

                                                                    Будь уважним, як на варті! 

                                                                    Правила виконуй своєчасно, 

                                                                    Будеш жити ти сучасно!                                  

 

 

7-й учень 

Станеш міцним, сильним духом, 

Слідкуватимеш за рухом 

Що ж, уже настав той час – 

Казка вже чека на нас                     8-й учень 

                                                                  Сміливіше стукай в двері,  

                                                                  Там Дідусечко чекає,  

                                                                  Має сподівання в міру 

                                                          Перевірить ваші сили.                                            

 9-й учень 

І сама Бабуся Казка 

Має таку ласку 

Завітать до нас на свято 

Чудеса нам показати. 

          Звучить музика. Діти спускаються зі сцени і сідають збоку,а на сцені     

           з’являється Бабусечка Казка. 

 

    Б а б у с е ч к а   К а з к а 

Діти тут слухняні, гарні, 

До роботи всі старанні, 

Вміють гратись, веселитись, 

Навіть в залі причаїтись. 

   Наш Дідусечко любить порядок 

   Знає дуже багато загадок. 

   Дбає, щоб почувались комфортно 

   І водії, і пішоходи. 

   Він – невтомний трудівник: 

Світлофори світять ясно, 

Та й розмітку креслить вчасно, 

Кожен знак стоїть на місці –  

Перевірить особисто, 

Щоб було безпечно скрізь і всюди, 

Прагне Дідусечко  Правила Руху. 

     Звучить галаслива музика, бабуся береться за голову, жаліється. На сцену  

     вибігає    Баба Яга і звертається до присутніх в залі. 
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   Б а б а  Я г а 

Діти! Діти! А-я-яй! 

Добрий вечір, зазвичай! 

Та чому смієтесь ви? 

Що ж не вітаєте Баби Яги? 

Я колись була весела, 

А тепер ось не до сміху, 

Бо старий отой, що Руху 

Геть вже зник і ні духу, 

І  не чути навіть вуху! 

Як колись було чудово: 

В лісі всі розчищає дороги. 

Зараз «Вибачте»,- каже,- «Будь ласка, 

Попрацюйте самі, Ваша ласка, 

Я старенький, не маю вже сили». 

А у мене нечиста лиш сила. 

Що робити мені, підкажіть, 

Як трудитись, мене ви навчіть! 

 

   Б а б у с е ч к а     К а з к а 

В нас є в залі справжні діти, 

Працювати їм – радіти! 

Не будем гаяти часу –  

До роботи, тиснем газу! 

 

   Б а б а   Я г а 

В мене ступа і мітла 

Та, напевне, я пішла. 

Політати треба трішки, 

Бо втомились мої ніжки. 

 

   У ч е н ь ( з зали) 

Ми до лісу прийдем влітку, 

Порозчистим всі засідки. 

Не журіться, не спішіть, 

Ви життя лиш бережіть! 

 

   У ч е н и ц я (з зали) 

А сьогодні ми на святі 

Раді всіх вас зустрічати 

Ви, Бабусе Казко, йдіть 

І Дідусечку скажіть,  

Що чекає дітвора, 

І вже оплесків гора. 
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Під оплески всі спускаються зі сцени, з’являється Дідусечко Правила 

Руху у  накидці, на якій наклеєні дорожні знаки. 

    Д і д у с е ч к о 

Ой, як довго довелося йти, 

Але вдалося вас знайти. 

Ось біля «Гостинця» світлофори зробив, 

А то «Мерседес» мене би збив. 

Ви, дітки, щоб були в безпеці 

Та лиш на екскурсії в аптеці,  

Себе на перехід ведіть, 

Тільки на зелене світло йдіть, 

Та ще й дивіться у всі боки,  

Бо хтось таки вирветься ненароком. 

А ще зайшов до того магазину, 

Щоб придбати сувеніри. 

Маю стільки я загадок,  

Що вам їх не відгадати. 

 

    Х л о п ч и к ( з зали) 

Дідусю! Ми напоготові! 

Ви відпочинете з дороги, 

А ми умить покажем клас 

І кожен клас здивує вас. 

 

    Д і д у с е ч к о  

Моя помічниця загадає вам загадки, а ви  постарайтесь їх відгадати. 

Ведуча загадує загадки 

1. Біжать чотири брати і один одного не можуть наздогнати. (Колеса) 

 

2. Два колеса і дві педалі - 

Лечу вперед в безмежні далі. 

Та з рук кермо не випускаю,  

Бо правила дорожні знаю. (Велосипед) 

 

3.  От такі в нас чудеса –  

 Є чотири колеса. 

 Хатка йде собі сміливо,  

 Хочеш – вправо, хочеш – вліво. 

 Хочеш – в ліс чи до ріки. 

 

4.  Що за  хатка, дітлахи? ( Автомобіль) 

 

5. Наче пташка він летить 

 Але всім на лихо 

 Він реве, тріщить, кричить, 
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 Бо не може тихо. 

 Є два колеса у нього, 

 Сила й швидкість також є, 

 Швидко мчить він по дорогах, 

 Має ім’ячко своє. ( Мотоцикл) 

 

   6. Як колір міняю – 

       Когось зупиняю, 

       То пішоходів, а то водіїв.( Світлофор) 

 

   7. Не говорить, а мовчить, 

       Тихо нищечком висить 

       При дорозі на стовпі,  

       А розкаже все тобі: 

       Де спинитись, де звернути, 

       Де поїсти, де здрімнути. 

       Хто ж оце такий мастак? (Придорожній добрий знак) 

   8. Йде з села до села, а з місця не зрушить ( Дорога) 

   9. По тротуару він іде 

        Або ще когось веде. 

        То ж всім відомий з малих літ, 

        Бо звем його ми … (пішохід) 

   10.Коли заходиш в транспорт, 

         Не треба мати паспорт. 

         Але білет чи проїзний провір, 

         Бо ти вже справжній …(пасажир) 

   11.Цей міліції підрозділ 

         Всіх пильнує на дорозі. 

         Щоб рух безпечним був завжди 

         Сумлінно трудиться…(ДАІ) 

    В е д у ч а 

       У нас в гостях присутній -       

      ______________________________________________________________ 

       запрошуємо його до слова. 

   Д і д у с е ч к о 

Порадували ви старого, 

Що скажете іще нового? 

Ці правила старі, як світ,  

А вікторина ця, як звіт. 

Дуже прошу вас працювати, 

На питання відповідати! 
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           Дідусечко задає питання, а ведуча з мікрофоном підходить до дітей, щоб    

        почути відповіді. 

      Запитання вікторини. 

1. Як позначаються пішохідні переходи? 

2. Де на проїзній частині можна перечекати потік машин? 

3. Як обходити автобус, тролейбус, автомобіль? 

4. Де можна переходити дорогу? 

5. Як необхідно поводитись у транспорті? 

    Д і д у с е ч к о 

Одне слово маю казати –  

Лише «Молодці! – так вас можу назвати. 

Правила для вас – основи, 

Виконуйте їх знову й знову! 

Та що це за дива? 

На святі нема козака. 

А як його звати, 

Спробуйте відгадати? 

Шаровари зелені має,  

Ними навіть він моргає. 

Червоним вишита сорочка –  

Світиться вона, мов очка. 

На перехресті любить стояти, 

У всіх перехожих правди питати. 

Хто це, діти? Відповідайте,  

Вголос всі ви називайте. 

          На сцені з’являється Козак Світлофор у шароварах, вишитій червоним   

          сорочці,     а Дідусечко йде зі сцени. 

    К о з а к   С в і т л о ф о р 

Здоровенькі були! 

Як у вас чудово! 

Хочу з вами вести мову, 

Так образливо бува, 

Як не зна свої права: 

На зелене світло – йди! 

На червоне – жди біди,  

Як не хочеш почекати, 

Про свою безпеку дбати. 

   Це, навіть, обов’язок ваш. 

   Який мене не чує клас? 

   Тому перевірити хочу – 

   Маю питань досхочу. 

   Гей, дівчата-помічниці, 

   Поспішайте, не баріться! 
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    Д і в ч а т а 

       Ми – красуні-чарівниці: 

Я – зелена, як годиться, 

Я – червона, чепурна, 

Я – жовтенька, ось така. 

А окремо кожна з нас –  

Просто «світло» - супер клас! 

 

   К о з а к  С в і т л о ф о р 

Світло, світло, не моргайте, 

Ви питання мої ставте. 

    Дівчата задають питання. 

1.   Як переходити вулицю, якщо перехрестя регульоване? 

2. Чому не можна гратися поблизу дороги, чи на дорозі? 

3. Чому не можна перебігати дорогу перед транспортом, що рухається? 

 

    К о з а к   С в і т л о ф о р 

Хочу зараз в гру пограти, 

Вам – лише відповідати: 

«Заборонено чи дозволено». 

Що з увагою у вас? 

Зробим тишу кожен клас. 

«Заборонено і дозволено» 

 

1. І проспекти і бульвари –  

   Всі шумливі в наші дні, 

   Ти проходь по тротуару 

   Лиш по правій стороні! 

   Пустувати тут, де люди, … 

   Стань взірцевим пішоходом!- 

   Це …! 

 

2. Як заходиш до трамваю, 

   Краще уперед пройди, 

   Не крутись, це заважає, 

   Стій спокійно, чи сиди. 

   Їхати «зайцем» - знають всі –… 

   А бабусі дати місце – 

   Це …! 

 

3. Якщо ти гуляєш десь там, 

  Бігаючи, не забудь: 

  Переходиш перехрестя – 

  Особливо пильним будь. 

  Йти, коли червоне світло …! 
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  На зелене – навіть дітям 

  Йти …! 

    К о з а к   С в і т л о ф о р 

Молодці, діти! 

Бачу, правила ви знаєте, 

А мене ви поважаєте. 

До гарних зустрічей на дорозі! 

     Звучить музика, на сцену виходять учні з попереджувальними знаками в      

        руках.    Їх виводить хлопчик. 

 

    Х л о п ч и к 

Діти, на дорозі небезпечно дуже, 

Пам’ятай постійно про це, друже. 

Нам допомагають знаки, 

Попереджують і вимагають 

У пішоходів і водіїв, 

Щоб біди ти не накоїв. 

 

1.21 Я повідомляю всіх про перехрещення рівнозначних доріг 

1.22 А я нагадую вам, друзі, що перехрещуюся з другорядною дорогою. 

1.27 і 1.28 (разом) А наше місце… 

На залізничному переїзді.  Одну різницю маєм ми 

1.27 Я – зі шлагбаумом! 

1.28 Я – без! 

1.29 Попереджаю  всіх щодня, щоб не забулись наші гості,- 

        Одноколійна залізниця. 

        Мене запам’ятати просто! 

 Заходять діти із заборонними знаками разом з дівчинкою. 

    Д і в ч и н к а 

Є ще знаки, наче очі, 

Видно навіть серед ночі: 

На білому в червонім обідку 

Заборону несуть будь-яку! 

    3.8  Якщо хочеш довго жити 

          Раджу зі мною дружити. 

          Забороняю кататись. 

          Прошу слухати і не вагатись. 

    3.9  Пішоходи! Вам порада: 

          Мене побачите – засада! 

          Слухатись прошу я вас 

          Тільки тут і в той же час! 

        Звучить музика, одні знаки виходять, інші заходять у супроводі дівчинки.. 
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    Д і в ч и н к а 

Подивіться, що за гості? 

Наказові знаки просто. 

Нібито шматочок неба,  

А наказують, як треба. 

  4.12  І я тут теж наказую! 

Всім велосипедистам. 

Дорогу вірно вказую! 

Хай безпечно буде вам! 

  4.13 Тут наказую ходити,  

Пішоходе любий. 

Не підводьте мене, діти, 

Тільки лиш голубте! 

 

    Д і в ч и н к а 

Знаки пріоритету натомість 

Встановлюють черговість. 

Диктують, кому слід поступитись, 

Де головна дорога, де її кінець. 

         Знаки сервісу напоять, 

         Нагодують  і лікують. 

         В прямокутнику – край неба 

         Послуга люба, що треба! 

А як щось незрозуміло, 

Тоді чорним та по білому 

Прочитайте у табличці 

Ви під знаком невеличкій. 

 (Заходить дівчинка.) 

    Д і в ч и н к а 

В житті тобі все буде ясно, 

Пройдеш сміливо скрізь, завжди, 

Якщо ти вивчиш знаки вчасно, 

Тоді не трапиться біди. 

                  На сцену виходять усі знаки і під музику виходять зі сцени. 

    В е д у ч а.  

       На цій оптимістичній ноті наше свято завершене. До нових зустрічей! 
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                                      Під час заходу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знавці дорожніх знаків 
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Сигнали  світлофора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання дорожніх знаків – безпека життя 
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      Виховна година на тему: «Синя стрічка місяця»  

         Мета : ознайомити учнів  із формами та видами насильства, його  

наслідками; усвідомити можливість різних стилів реагування; сприяти 

створенню безпечного середовища в школах шляхом запровадження нових 

методів міжособистісного спілкування між учнями та вчителями;   виховувати 

толерантні стосунки у всіх учасників навчально-виховного процесу; сприяти 

усвідомленню учнями проблеми насильства в сучасному середовищі;     

попередити насильство у сім'ї. 

 Присутні: начальник  управління у справах  молоді та спорту Волинської 

ОДА, директор школи, учні школи. У всіх на грудях прикріплена синя 

стрічка. 

Захід супроводжується демонстрацією слайдів. 

І. Виступ начальника відділу молоді і спорту Волинської обласної державної 

адміністрації Карнаухова Г.Й. Вона розповіла про історію виникнення даної 

акції. 

 

      Початок цієї акції поклала історія, що відбувається навесні 1989 року. 

Мешканка Норфолка ( США) Бонні Фіней  довідалася про  загибель свого  

чотирирічного онука Майкла. Раніше хлопчик знаходився у  лікарні з 

травмами, а потім був уміщений до фостерної  ( приймальні) на три тижні. 

Коли після закінчення тритижневого терміну дитину намагалися повернути 

рідній  матері, Майкл плакав, кричав, що мама його не любить, і не хотів 

повертатися. Бабуся за станом здоров’я не могла піклуватися про дитину і 

взяти Майкла до себе, хоча розуміла,  що йому не можна повертатися додому. 

Однак суд вирішив,що кращим місцем для  дитини буде її рідний дім. Бонні 

Фіней більше не бачила свого онука. Незабаром її молодша онучка також 

потрапила до лікарні з переломом ноги в чотирьох місцях, а на руках були 

опіки від сигарет. І тільки після цього  почалися пошуки зниклого Майкла. 

Виявилося, що хлопчик був убитий у будинку матері, поміщений  до шухляди 
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від інструментів, а потім утоплений у болоті три місяці тому. Те, що сталося, 

настільки сколихнуло Бонні Фіней,  що вона вирішила  присвятити своє 

життя боротьбі з насильством над дітьми.      Під час  похорону онука вона 

прив’язала синю стрічку до антени свого  фургона, тим самим вона хотіла 

привернути увагу людей до цієї проблеми. Незабаром її підтримали різні 

агентства, ділові кола, місцеві співтовариства. Багато добровольців 

приєдналося до неї. Чому саме синя стрічка? Бонні Фіней пояснює це  тим 

,що вона не може забути  синці на тілі своїх онуків. Синій колір служить 

постійним нагадуванням про те,що необхідно боротися з насильством і 

захищати  дітей  від насилля. 

    25 листопада 2013 року Міжнародної акції «16 днів проти насильства» 

відповідно до Плану заходів з проведення національної кампанії «Стоп 

насильству!» стартує акція «Синя стрічка». 

 

       Ведуча 1.  Насильство – це дії над однією людиною або кількома людьми, що     

       характеризуються такими ознаками : 

 Чиняться усвідомлено, цілеспрямовано; 

 Заподіюють шкоду ( фізичну, моральну, матеріальну); 

 Порушуються права та свободи людини; 

 Той, що чинить насильство, має значні переваги, це зводить до нуля        

 ефективний захист жертви насильства. 

       Ведучий 2.  

       Види насильства:  фізичне; сексуальне; психологічне; економічне. 

       Ведуча 1.  Причини проявів насильства : 

 Сім’я як  фактор становлення агресивної поведінки; 

 Взаємини з однолітками; 

 Засоби масової інформації; 

 Комп’ютерні ігри; 

 Низький соціально-економічний рівень життя великої кількості сімей; 

 Вплив соціуму; 

 Післяпологова депресія матері 



36 
 

 

       Ведучий 2. Ключові дати  акції: 

     25 листопада – Міжнародний День ООН з викорінення насильства щодо 

жінок, присвячений сестрам Мірабель, які були жорстоко вбиті  під час 

диктатури  Трухильо у Домініканській республіці у 1960 році. 

       Ведуча 1. 

     1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Чума ХХ століття 

стрімко поширюється по всьому світу. Демонстрація слайда, фільму. 

      Ведучий 2. 

    2 грудня – Міжнародний день боротьби за відміну рабства. У цей день у 

1949 році Генеральна Асамблея  ООН прийняла Конвенцію про боротьбу з 

торгівлею людьми.        

Демонстрація слайда. 

      Ведуча 1. 

    5 грудня – Міжнародний день волонтера. Волонтерство  сьогодні -  це 

потужний громадський рух, що має свої організації майже у всіх країнах 

світу і давно вже переріс як національні кордони, так і сфери застосування 

волонтерської праці.  

Демонстрація слайда. 

      Ведучий 2.  

   6 грудня – річниця з дня  «Монреальської різанини», коли 14 студенток 

були вбиті злочинцем лише за те, що «вони були феміністками».  

Демонстрація слайда. 

      Ведуча 1. 

     10 грудня – День Захисту Прав Людини. 10 грудня 1948 року уряди країн-

членів ООН визнали права людини “на життя, свободу та недоторканість 

особи для всіх без винятків”, підписавши Загальну Декларацію Прав 

Людини. Демонстрація слайда. 
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     Ведучий 2. 

    Міжнародні документи щодо захисту прав дитини: 

- Декларація прав дитини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1959 

році, у ній 10 статей, 10 принципів захисту дітей.  

Демонстрація слайда. 

- Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1989 

році. У ній 54 статті, що стосуються не тільки прав і свобод, але й зобов'язань 

держав по захисту прав.  

Демонстрація слайда.   

      Учитель: А чи знаєте, діти, ви свої права? 

Діти називають свої права, одночасно показується слайд.перегляд 

мультфільму «Я і мої права». 

      Учитель:  

У нашому місті діють служби, які можуть захистити права дитини. Це: 

Служба у справах дітей, Служба дільничних інспекторів, Кримінальна 

міліція у справах дітей, Органи освіти, Органи сім'ї, Органи соціального 

захисту. Але найпершим помічником у вирішенні конфліктних ситуацій у 

сім'ї є учитель. Перегляд мультфільму «Стоп, насильство. Папа – паровоз!» 

 Складання пам'ятки вирішення конфлікту в сім'ї. 

Підведення підсумків заходу. 
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Під час проведення заходу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час перегляду фільму 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

             Подарунки від начальника управління у справах молоді        

               та   спорту Волинської  ОДА 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ні насильству 
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    Казка « Дванадцять місяців» (бал-маскарад на новий лад). 

     Мета: навчити  дітей працювати над сценарієм невеликої казки, виразно 

декламувати, працювати великим коллективом; розвивати  творчість, уяву, 

імпровізацію, видумку; виховувати  чуття міри, краси, інтерес до спільної 

праці з батьками, інтерес до свята як чуда, яке робимо своїми руками.  

    Святково прибраний клас – ялинка, новорічні екібани, дитячі малюнки, 

газети, вітальні листівки, паперові сніжинки, декорації до казки 

«Дванадцять місяців»: афіша, ялинки, вогнище,хатина (всередині), палац,  

корзина, підсніжники.Костюми: місяців, падчерки, дочок, батька, матері, 

професора Знаювсе, глашатая, принцеси. 

Музичний супровід. 

Дійові особи 

Ведучий1, Ведучий 2, Ведучий 3, Ведучий 4. 

Учень 1, Учень 2. 

Учитель Знаювсе, Глашатай, Принцеса. 

Мачуха, Падчерка, Чоловік, 1-а дочка, 2-а дочка. 

Зима, Весна, Одна із сніжинок. 

Дванадцять місяців: Грудень - Березень - Червень - Вересень – Січень - 

Квітень - Липень - Жовтень – Лютий - Травень - Серпень – Листопад 

 

Сцена 1. 

   (За сценою) 

      Учень 1            

У рік новий трапляються дива, 

І оживають казочки минулі. 

А ось вам, друзі, казочка нова, 

Хоч може здатися, що ви її вже чули. 

      Учень 2 

Нехай ця казка радість принесе!, 

Отож для вас усіх сьогодні п'єса. 

Знайомтеся: учитель Знаювсе, 

А учениця тут - сама принцеса. 

      Учитель Знаювсе 

Принцесо, прошу Вас порахувать 

І відповідь у зошит записати: 

Тож скільки буде п'ять додати п'ять? 

      Принцеса 

Мені уже набридло рахувати. 

Одне і те ж, і так вже цілий рік. 

Учитель мій вже знахабнів, я бачу: 

Лиш в клас переступаю я поріг, 

І зразу сотні прикладів, задачок. 
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      Учитель Знаювсе.                 Але ж принцесо... 

 

      Принцеса 

   (співає на мотив пісні   з репертуару Сердючки).                   

 

Якщо я вже народилась багата, 

То навіщо вчитися й працювати. 

Всю роботу відмінно 

Тут зробити повинні 

Ті, ким буду я завжди керувати. 

От захочу: і зима зразу згине, 

А весна зігріє нашу країну. 

Буде ластівка в стрісі, 

Й перші проліски в лісі 

Аж до сонця пелюстками полинуть. 

Ви скажіть мені, чи хороше свято, 

Щоб мороз тріщав й заметіль мела. 

Нащо Новий рік взимку святкувати, 

Я не поняла, я не поняла. 

 

      Принцеса 

Принцеса я чи ні, скажи-но?! 

А краще - далі від біди. 

Бажаю, пролісків корзину 

Щоб завтра ж хтось приніс сюди 

 

      Учитель Знаювсе                 Але ж зима, принцесо... 

 

      Принцеса 

Годі! 

Нехай об'являть зараз всім, 

Що квіти я чекати згодна 

Вже зранку, десь в годинок сім. 

 

Звучить соло для труби композитора Кларка.. 

 

      Глашатай.             

Увага! Увага, народе! Щось маю сказати для вас! Нехай і   

 зимова погода, Та слухай принцеси наказ. До ранку хтось  

 з вас неодмінно У лісі повинен знайти Квіток весняних  

аж корзину І все це в палац принести. А ще вам скажу не   

 для преси, Хто зробить це перший за всіх Той зразу ж, у  

 мить від принцеси Отримає золота міх. 
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Сцена 2. 

Падчерка, мачуха, дві її доньки.  

 

      Учень 1  

 У цій хатині, знаєм точно, 

 Не чули слова "доброта". 

 Жорстока мачуха, а дочки 

Такі ледачі, що біда. 

                              

      Учень2 

Лиш падчерка сама, без неньки, 

Не знаючи покою й сну, 

Працює тут добу ціленьку, 

В душі чекаючи весну. 

 

Заходить чоловік мачухи. 

      Чоловік 

Оце-то, скажу, холоднеча! 

Давно такі зими були!  

А ще, як навмисно, під вечір 

Мороз озвірів взагалі. 

      Мачуха 

Чого ти, невдахо, приперся? 

Душі в тебе просто нема 

Йди геть і не рви мого серця, 

 

      Чоловік      Куди? Подивись-но - зима. 

 

      Мачуха 

Все, набрид! Геть швидко з хати,  

В злиднях прожиті всі дні.  

Як не можеш щось дістати,  

Нащо ти такий мені. 

 

      Чоловік 

Почекай, хотів сказати, 

Є наказ для нас для всіх: 

Хто квіток добуде за ніч, 

Золота одержить міх. 

 

      Мачуха 

Ви чули, ви чули, дівчата? 

Ото, я скажу, новина. 

Тож золота можна багато 

Вже завтра отримати нам. 
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А що, як отак ризикнути, 

Хоч це і, скажу вам, дурня, 

Та ж добре багатими бути 

Уже із наступного дня. 

 

      1-ша дочка 

Ну, мамо, оце і загнули:  

Зима на дворі завива. 

 Ви взимку про проліски чули? 

 Таке взагалі не бува. 

       2-га дочка 

Бува... Не бува... А охоче 

В багатстві прожити життя. 

Чи золота може не хочеш? 

Чи золото, може, сміття? 

      Мачуха 

Ой, годі сваритися, діти! 

Та треба забрати своє. 

Чого не буває на світі! 

І проліски взимку теж є. 

 

      1-ша дочка     

Болить в мене спина, матусю. 

 

       2-га дочка                            

Й тепленька в хатині в нас піч. 

 

      Мачуха    

Так є ж іще падчерка, друзі! 

 Нехай пошукає за ніч. 

 

Заходить падчерка 

      Мачуха 

Ану, ледацюго, до мене! 

За день хоч зробила би крок! 

Бери краще нашу корзину 

І в лісі знайди квіточок 

 

      Падчерка. 

Я з ранку весь день працювала, 

І ще не сідала на мить. 

Зробила роботи немало, 

Хотіла якраз відпочить. 

Скажу вам відверто, чи можна, 

Щоб квіти зимою росли? 
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Ще буде базікати кожен, Дурниці  

Ти нам не мели.  

Все сказано. Йди і не майся,  

Подалі біжи від біди!  

Без пролісків не повертайся  

Ти краще назавтра сюди. 

 

Випихає падчерку на вулицю. 

 

Сцена 3 

 

      Учень 1                                 

Що ж діяти: хочеш-не хочеш, 

Та доля така в неї зла. 

 

      Учень 2                                 

Зібралася падчерка мовчки 

І з плачем до лісу пішла. 

 

                                              Падчерка йде по лісу. 

      Падчерка 

О Боже мій! Невже з-за квітів тих 

Тут, в лісі, гинути я мушу. 

Не чую вже ні рук, ні ніг, 

А скоро не почую й душу, (замерзає) 

 

З 'являються сніжинки, танцюють. 

Танок сніжинок. Місяці запрошують сніжинок на вальс. 

Бачать Падчерку і звуть Зиму. 

 

      Одна із сніжинок 

Зима! Зима! Скоріш сюди! 

Дитина в лісі замерзає. 

Уже недовго до біди. 

А що робити, я не знаю. 

 

   З'являються Зима і торкається чарівною паличкою Падчірки. Падчерка 

приходить до тями. 

      Зима 

У час такий у лісі і сама? 

Зігрітися я тільки лише мрію. Ви хто? 

Не впізнаєш? Зима.  

Іди до мене, я тебе зігрію.  

Он, бачиш, вогнище.  

У місяців сім'ї  
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Допомогти і обігріти зможуть.  

Йдемо туди.  

Там друзі всі мої.  

Вони тобі найкраще допоможуть. 

Підходять до дванадцяти місяців 

 

      Грудень 

Ану мерщій, мерщій сюди до нас!  

Скажи-но нам відверто все, дитино, 

Що привело тебе в зимовий час, 

В таку тяжку холодную годину. 

Мороз, ну аж мурашки по спині. 

Чого пішла із теплої ти хати? 

 

      Падчерка                              

Та наказала мачуха мені 

Десь проліски у лісі відшукати. 

 

      Січень 

Оце-то так! Квітки серед зими? 

Такого я не чув іще, повірте. 

І знаєш ти, і знаємо всі ми, 

Що не ростуть зимою в лісі квіти. 

 

      Падчерка                              

Та знаю 

 

      Лютий 

Ну і що ж то за діла -  

Знущатись над дитиною простою? 

Невже ж то мачуха така у тебе зла, 

Що відпустила дівчинку зимою? 

      Березень 

Скажу тобі я, Березень, таке: 

У місяці моєму так буває -  

На небі сонце ясно-золоте 

І все навколо зразу розцвітає. 

      Квітень 

На те й весна, голубонько моя, 

Щоб розцвітали на поляні квіти. 

І знаю все оце напевно я, 

Бо ж сотні літ ось так і звуся – Квітень 

      Травень 

І в травні зеленіє навкруги. 

Повір, у цьому я добряче знаюсь, 
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Кущі, дерева, і поля, й луки. 

Бо ж недаремно Травнем називаюсь. 

 

      Червень 

А з червнем літо прийде. В добрий час! 

І стане тепло і приємно всюди. 

І сонечко усіх зігріє нас, 

І будуть вдячні нам за літо люди. 

      Липень 

А в липні смачно липи зацвітуть, 

І бджілочкам багато є роботи: 

Вони над квіточками загудуть, 

І свіжим медом враз наповнять соти 

      Серпень 

У серпні про серпа не забувай 

І не лінуйся працювать ніколи. 

Хутчіш новий збирати урожай! 

Бо вже чекає, колоситься поле. 

      Вересень 

У вересні до школи всі - гайда! 

І всі ми з цим, скажу відверто, згодні. 

Хто вчитися не любить - то біда! 

Куди ж без знань, погодьтеся, сьогодні! 

      Жовтень 

Пожовкне листя в жовтні, що робить. 

У осені своя краса буває. 

Вже день все менше й менше кожну мить,  

А ночі прибуває й прибуває. 

      Листопад 

А я - Листопад. Далі вже зима. 

Як ось тепер, ну хто ж цього не знає. 

Так що, дитино, зрозумій сама, 

Немає взимку пролісків. Немає! 

      Падчерка 

Немає пролісків. Та все це знаю я. 

Це ж мачуха мені все наказала. 

Тож, бачите, то воля не моя - 

Я теж їй говорила і благала. 

      Зима 

Послухай, брате Березню, в руці 

У тебе сила, знаю, ой, велика. 

Допоможи ти дівчинці оцій, 

А то ж, напевно, буде з нею лихо. 
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      Березень 

А що! Візьму і все переверну! 

Без чар не так цікаво в цьому світі. 

На п'ять хвилин покличемо весну! 

 

З 'являються Весна. 

      Зима                

Збирай, збирай-но швидше всюди квіти. 

 

Падчерка збирає проліски. 

 

      Весна 

Букет чарівний щастя принесе, 

Злим людям подобріти допоможе. 

      Падчерка 

Спасибі, друзі! Дякую за все! 

Повірити очам своїм не можу! 

      Весна 

Лиш квітку візьме хтось до рук своїх, 

І зразу подобрішають ті люди: 

Поселиться любов в серцях у них, 

А чари злі ураз розтануть всюди. 

 

Сцена 4. 

Падчерка повертається додому з корзиною квітів, вкритоюхустиною. У хаті, 

мачуха, її дочки, чоловік. 

 

      Мачуха (здивовано) 

Ти бачиш, повернулась! Хоч зима 

Лютує так, що відбирає мову. 

Де проліски? Якщо їх тут нема, 

То не благай - підеш до лісу знову. 

      Падчерка(усміхається) 

Нарешті і додому я прийшла, 

Побачила пригод-таки немало. 

Ось проліски, матусю, принесла, 

Корзину повну, так, як ви казали. 

 

      Мачуха      (грубо) (бере квітку, нюхає) (зразу добрішає) 

 

Не може бути! 

Так, давай сюди! 

Не вірю навіть, сон оце чи правда. 

 Дочуронько, скоріш до мене йди, 

Дай обніму тебе, моя відрада! 
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Як я могла узимку у світи 

Свою дитину випхати із хати 

Прости мене, ріднесенька, прости, 

Яка ж була зла! Яка пихата! 

 

      1-ша дочка(нюхаючи пролісок)   

       Пробач! Пробач! Жорстокі ми були. 

 

      2-га дочка      

Не розумію, як же ми могли 

Тобі в житті робити стільки шкоди. 

                     

      Чоловік 

А в мене пропозиція якраз: 

Якщо в квітках така чарівна сила, 

Ми віднесемо проліски в палац, 

Щоб їхні чари лиш добро творили. 

 

Танець Мачухи і Чоловіка. 

 

      Всі                                          

В палац! Скоріше в палац! 

 

Сцена 5 

Принцеса, учитель Знаювсе, гості. 

 

      Учень  

Чека принцеса квітів весняних, 

Чекає довго і чекає вперто 

      Учень 

А поки не приніс ніхто ще їх, 

Нудьгу нестерпну розганя концертом. 

      Принцеса 

Вже сьома ранку - пролісків нема. 

Це так народ виконує накази! 

 

Заходять мачуха, її чоловік, дочки, падчерка. 

      Мачуха                                 

А ось і квіти! 

 

      Принцеса                             

Так? Давай, давай! 

Ось бачте, вчителю!  

Тепер мені ви винні! 
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      Учитель Знаювсе                

Але ж такого справді не бува, 

Це дійсно щось таке неімовірне, 

 

      Принцеса (нюхаючи квітку) 

Який чудовий запах, наче дзвін! 

А скільки в квітці і краси, і сонця. 

І мій народ, який чудовий він, 

Приємно подивитись у віконце. 

Які у мене помисли легкі! 

Спішу, спішу робити я віднині, 

Щоб щастя поселилось навіки 

У кожнім серці, в кожної родини. 

 

Принцеса і всі співають пісню з репертуару І.Білик "Если тьі хочешь, 

чтобы я была с тобой "    ( співають усі разом) 

 

В золоті й прикрасах 

В діамантах теж 

Скільки не старайся, 

Щастя не знайдеш 

Щастя не здобудуть 

Мідь і серебро. 

Усміхайся людям 

І твори добро. 

Якщо ти хочеш, 

Щоб в душі квітки цвіли. 

Якщо ти хочеш, 

Щоб вони добро несли 

Хай лютує вітер, 

Хай мете зима, 

Треба завжди жити 

В дружбі з усіма. 

Вчитися прощати, 

Вірить в майбуття, 

Щоб добром і щастям 

Повнилось життя. 

Якщо ти хочеш, 

Щоб в душі квітки цвіли. 

Якщо ти хочеш, 

Щоб вони добро несли 
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                                             Наказ  принцеси 
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Наказ принести підсніжники  - виконано 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Наші  таланти 
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Біля новорічного вогнища 

 
 

 

     

                                          

 

 

 

 

                     

                

Підсніжники 
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Наш  Квітень 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красуні» 
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                  Конкурс «Козацькі забави» 

       Мета: навчити дітей цікаво проводити дозвілля, сформувати дружні 

стосунки в колективі; розвивати активність, кмітливість та спритність, 

почуття гумору, творчу самостійність при виконанні завдань; виховувати 

ініціативу, творче ставлення до праці, повагу до державних традицій та 

звичаїв; виховати в учнів естетичний смак, навички морально-естетичної 

поведінки; виховати любов і шану до України, сприяти пробудженню 

бажання вивчати історію своєї держави, берегти її традиції, уболівати за 

майбутнє країни. 

  

   Оформлення: прикрашений актовий зал. У центрі сцени плакат зі словами: 
 

 

«Воїне, лицарю славний, 

Ти зброю тримаєш в руках, 

Щоб на нашу країну-державу 

Злий не позарився враг. 

Будь мужній і будь достойний 

Ти слави своїх батьків, 

Відважний вкраїнський воїне, 

Нащадку славних віків.» 

  

  

      Ведуча 1  

    Дорогі учні, вчителі, гості! В цей чудовий, зимовий день ми хочемо 

привітати всіх наших хлопців,  зі святом Української Армії, яке ми 

святкуємо 6 грудня. 

         Українська армія! Шлях її утворення та формування такий же 

непростий, як і становлення самостійної держави України. Українські січові 

стрільці, Галицька армія, армія української народної республіки, українська 

повстанська армія, збройні сили України – так в свій час називалося 

українське військо, яке було призване боронити націю. 1 листопада 1918р. 

силами та розумом українських стрільців на чолі з отаманом Дмитром 

Вітовським, була створена Західно – Українська Народна республіка.  
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         Галицька армія, створена на боці січового стрілецтва боронила молоду 

ЗУНР від захвату поляків, а армія української народної республіки вела 

кровопролитні бої за утворення незалежної України з військами радянської 

Росії. В період другої світової війни війська української Повстанської армії 

вели боротьбу з фашистами та з поляками, які хотіли поневолити Україну. 

Мужньо боролися і гинули сини України за довгі роки боротьби за 

незалежність. 

        Ми, нинішнє покоління, повинні віддати шану героям, завдяки яким 

майорить сьогодні синьо – жовтий прапор свободи в нашій державі Україні. 

Українські юнаки повинні бути свідомим, що проходячи службу в армії, вони 

стають захисниками своїх матерів, сестер, коханих дівчат, рідного села чи 

міста, де проходило дитинство чи юність. 

 

      Ведуча 2  

 Учні декламують вірші. 

 

День армії – це наше свяято 

Прихильників у нього є багато 

І вийшло так, що ми сьогодні 

На сцені просто такі модні 

Та ні! Сьогодні наймодніші 

Це наші хлопці догорі 

Ми всіх їх любим поважаєм 

Що ще зробити ми не знаєм 

Не треба більше вже нічого 

Я думаю достатньо того, 

Що цей концерт лише для них! 

 

  

Хай щастя і радість 

Всім Бог вам дарує 

У долі хай ніжність й 

Кохання панує 

В житті нехай здійсняться 

Всі ваші мрії 

Реальністю стануть задуми й надії. 
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Ми вже традицію таку ось маєм 

Що вчителів завжди вітаєм 

Шановні наші вчителі – мужчин 

Слова для вас звучать ці на світлинах. 

 

Почуттів переповнену чашу 

Свіжий подих красуні зими 

Всю любов і прихильність нашу 

Адресуємо директору ми 

 

Ми фізику вчимо сумлінно 

Не випускаючи підручника з рук 

А християнську етику вважаєм 

Основою теорій і наук 

 

Подякуємо фізкультурі 

За те, що в нас здоров’я є 

Вона з кожним уроком 

Здоров’я й наснаги додає 

  

Про музику і про живопис 

Я кілька слів сказати мушу 

Уроки тонкого мистецтва 

Збагачують дитячу душу 

 

До армії ти йшов - хлопчина 

А вийшов з армії - справжній мужчина 

Дізнався багато чого про життя 

І знаєш ти те, чого не знаю ще я 

Ти знаєш, як дружбу треба заслужити 

Ти знаєш, як треба родину цінити 

Ти знаєш, як Бога в молитві прохати 

Коли душа хоче кричати 

  

А ще у армії весло жити 

Хоч не усім це зрозуміти 

Там за наказом й сніг позеленіє 

В холодну днину лист душу зігріє 

І на усіх одне велике св’ято 

„100 днів до дембеля” - це не багато! 

 

  

Пісня із кінофільму „Солдати” . 
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      Ведуча 1.  

   А зараз знову конкурс! "Смуга з перепонами" 

(На підлозі розкладаються гімнасичні обручі. Хлопці мають 

перестрибувати з одного обруча в інший виключно двома ногами. Якщо 

хлопчик промахнеться - він вибуває.  

      Ведуча 2. 

    А чи цікаво вам знати, хто з наших хлопців найкращий кулінар. Це ми 

дізнаємося в нашому наступному конкурсі"Черговий кухар" 

 

      Український солдат має бути ситим. І нагодованим добре. Своїх 

однополківців треба нагодувати швидко і смачно. Зараз ми будемо 

перевіряти, яким буде солдат - голодним чи ситим - якщо ви його 

годуватимете. 

 

(Цей конкурс на час. Перед хлопцями стіл (один великий, чи кілька парт…) У 

кожного хлопця є два апельсини розрізані навпіл і склянка. По свистку вони 

мають почати вичавлювати апельсиновий сік у склянку. Коли за дві хвилини 

час вийде. Вони мають відійти від склянок, а ведучий - суддя - перевірити в 

якій скляні соку більше. 

 

      Ведуча 1.  

     Прийшов час позмагатись і нашим дівчатам в конкурсі "Медсестри". 

     У цьому конкурсі головним чином беруть участь дівчата. Жінки мають 

піклуватись про солдатів. І щоб бути готовими до всього - будемо вчитися 

бинтувати поранених солдатів. 

 

(Кожна дівчинка підходить до хлопця, який сидить перед нею на стільчику. 

В руках у кожної по моточку бинта, або туалетний папір... 

По команді ведучого вони починають бинтувати голови хлопцям. Хто 

перший впорається - той і переможець. Переможець (дівчинка) 
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      Ведуча 2.  

     Тепер ми спробуємо вивчити ступінь придатності наших добровольців до 

служби в авіаційних військах, тому оголошуємо конкурс «паперове авіа 

шоу».(учасники роблять з наперу літачок , а потім запускають його  

якнайдалі, а потім журі оцінить дальність та якість польоту літака.) 

 

      Ведуча 1.  

     Прагнучи у майбутньому стати кимось, ми готуємося до омріяної 

професії змалку, здобуваємо необхідні знання, виробляємо потрібні навички, 

тренуємо тіл о та дух. а цікаво, яка фізична підготовка у наших хлопців? тож 

давайте це перевіримо! (а зараз -(реслінг.)просимо по одному учаснику з 

команди.) 

 

      Ведуча 2.  

    Уявіть собі, що ви відбуваєте службу на морі. а шторм на морі — звичайне 

явище, а чи зможуть врятуватися від нього члени команди, ми зараз 

перевіримо, за моєю командою всі повинні розміститися на розгорнутій 

газеті. 

 

      Ведуча 1. 

      Прийшов час  знову позмагатись, ми усі хочемо побачити яка з наших 

команд сильніша.  Тому зараз перевірино у перетягуванні канату. 

 

      Ведуча 2.  

         Ну і ще у нас залишився один конкурс на спритність. 

      ( Учаснику  команди потрібно зїсти яблуко. яке підвішане на мотузці.) 

 

      Ведуча 1. 

    Підходить до кінця наше свято. Ми дякуємо всім за увагу і ще раз хочемо 

привітати наших хлопців  зі святом. До побачення! 
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 Наші медсестри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

      

 

Хто сильніший? 
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Ось які ми красиві 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 
Долаємо перешкоди 
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Сила в наших руках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смачне яблуко 
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        Конкурс  «Дівчинка - Весна» 

        Мета: сприяти залученню учнів до систематичних занять фізичними 

вправами; гармонійного розвитку дітей, популяризація спортивно-

розважальних конкурсів та свят, проведення змістовного дозвілля; 

виховання почуття відповідальності та товариської взаємодопомоги. 

  

( звучить легка музика,   учень читає вірш) 

 

А жінка в світ приходить для любові - 

Любити ляльку, доки ще мала, 

Любити маму, поки підросла, 

А тільки-но, як ступить за поріг, 

Любити небо і м‘який моріг. 

Дім батьківський і квіти чорноброві 

Бо жінка в світ приходить для любові. 

Росте вона, ростуть її роки, 

Ростуть її і радості й надії, 

І от приходять роки молодії 

По світу вже вона не йде – несеться! 

Уважно прислухається до серця, 

Щоб в шумі літ і в шелесті дібров 

Почути, що прийшла її любов, 

Ота любов, що перша і остання, 

Такої ще ні в кого не було ! 

І ти щаслива в серці в тебе рай 

І відшумів весільний водограй. 

І попливли літа, літа, літа…. 

Усіх годуєш, хоч сама голодна, 

І часом нерви стримати негодна, 

Та будеш захищати, як в бою 

Оту сімейну каторгу свою. 

І попливли літа, літа, літа….. 

А що ? Якби усе почати знов? 

Оце той борщ щоденний – це любов, 

Сорочка чисто випрана – любов, 

І очі діточок ясні – любов. 

Все так було б, якби почати знов! 

Жіноча доля в світі – це ЛЮБОВ! 
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      Ведучий 1.  

     Екскурсія в історію цього дня. 8 березня 1911 року в Австрії, Німеччині, 

Швейцарії, Данії пройшли мітинги з вимогою надати жінкам рівні права з 

чоловіками. І цей день увійшов в історію як міжнародний жіночий день. 

Історія забулася, а день залишився. 

      Ведучий 2.  

    Все,  що  пов'язано  з жінкою,  все  прекрасно.  Навіть  слова  жіночого 

роду прекрасні:  весна,  любов,  радість. 

Ведучий 1. 

    Ти правий, не те, що слова чоловічого роду: ремінь, щоденник. 

      Ведучий 2.  

    Сьогоднішнє  свято  ми  проведемо  у  вигляді  змагання,  де  дівчата 

будуть проявляти свої жіночі якості.  

Звучить фонограма 

      Ведучий 1. 

           Сьогодні, напередодні  жіночого  свята,  ми  проводимо  конкурс        

       дівчаток.     

       Бажаю всім перемоги. Успіхів вам, дорогі дівчатка! 

      Ведучий 2 Увага! Увага! 

 Наші конкурси розпочинаються! 

Конкурс 1-й. 

Привітання. ( виходять на сцену, вітають один одного, журі, вболівальників). 

Максимальна кількість балів - 5. 

Конкурс 2-й. 

Уявіть, що вас запросили на царський бенкет. Там на столах були виставлені 

різні частування, але все на букву "К". Протягом 5 хвилин кожна команда на 

листках паперу записує можливі страви на дану букву. 

Скільки перераховано страв - стільки й балів отримує кожна команда. 

Конкурс 3-й. 

Конкурс на кращу зачіску, в ході якого треба не просто показати, а й дати 
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відповідні коментарі. 

Максимальна кількість балів - 10. 

Конкурс 4-й. 

Краща швея.   Кожна учасниця має пришити різні види ґудзиків ( з двома 

отворами, з 4-ма отворами, із вушком.)     Оцінюється 5 балів. 

Конкурс 5-й. 

     Конкурс одягни хлопця.   Потрібно переодягнути  хлопця у мамин одяг  

та зробити   макіяж.   Після цього представити свою модель.   Оцінюється 5 

балів. 

Конкурс 6-й. 

    То давайте провіримо наскільки ми розуміємо мову жестів. Цей конкурс 

заключається в тому, що одна команда задає завдання іншій команді мовою 

жестів. А команда якій загадують запропоновані слова має відгадати, що їй 

показують.             Оцінюється 5 балів. 

1. Міксер  

2. Котлети  

3. Фрукти  

4. М'ясорубку  

5. Відбивні  

6. Вареники.  

Конкурс 7-й. 

     Прикраси  торт.  Завчасно заготовлені  основи потрібно прикрасити  

різноманітними  витворами.        Оцінюється 5 балів. 

      Ведучий 1. 

      І нарешті підведемо підсумки. 

Слово журі. 

Далі свято продовжується і нас чекає  святкова дискотека. 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Чарівні моделі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супермодель 
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Умілі руки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найсмачніший торт 
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    Екологічне свято  «ЗЕМЛЯ – наш спільний дім!» 

   Мета: пробудити в школярів особисту відповідальність за охорону 

навколишнього  середовища; розвивати творчість, ініціативність;  

виховувати любов до рідного краю; почуття прекрасного. 

   Обладнання: плакати, мультимедійна дошка, заставки  зупинок, малюнки  

рослин  і  тварин Червоної книги України, запис мелодій, присвячених 

природі, модель  квітки. 

 

      Ведучий  

        Для кожного з нас слово «природа» пов’язане насамперед з пейзажами 

рідного краю, того куточка Землі, де минули дитячі роки, де мамина 

колискова зливалась із шумом дерев за вікном. На все життя ті краєвиди 

закарбовуються в пам’яті, серці, душі незабутніми спогадами. Для когось це 

білокорі, стрункі берізки чи трепетні тополі, для інших – барвисто уквітчані 

килими трав чи смарагдове руно гірської полонини. В усі часи, в усі віки 

композитори, поети і письменники найкращі свої твори присвячували 

оспівуванню храму Природи. 

      Ведуча 

        По-материнськи щедро наділила природа своїми безцінними 

багатствами і красою українську землю. Та, на жаль,сьогодні на кожному 

кроці видно наслідки нашого бездумного споживацького, інколи 

варварського ставлення до неї. Чому так відбувається? Чому люди знищують 

свій дім? Чи розуміють вони наслідки своїх дій? 

      Ведучий 

       Усім  нам  добре  відомо, що  найважливішою  проблемою  для  людини  

є  проблема  виживання. Жодні  блага  цивілізації  не  замінять  чистого  

повітря, вільних  від  шкідливих  домішок  продуктів  харчування  і  води.  

     Життя  людини  залежить  від  того, в  якому  стані  ми  збережемо  

багатства  нашої  планети. 
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      Ведучий 2 

      Тому  ми  запрошуємо  Вас  разом  із  нами  здійснити  подорож  країною  

«Екологія», можливо  після  цього  Ви  зміните  своє  ставлення  до  

навколишнього  середовища. 

      Читець 1     

Живе в природі істина проста  

Я стверджую усе це не з нагоди: 

В правічній мові Матері-природи 

Родилось першим словом – доброта. 

В ній все твоє: земля і неба вись 

Сміх колоска й трави, і регіт грому.                         

Збагни лише її в собі самому,  

Обожнювать красу землі навчись. 

Душа краси в природі не згора 

Єство її не знає половини 

Найкрасивіша ціль в житті людини   

Це визернити серце для добра 

 

      Ведучий.  

Гарний, милий, рідний край 

Поле, річка, синій гай 

Любо стежкою іти,  

Тут живемо я і ти. 

     Немає кращої землі, ніж наша. Любимо ми її землі, ліси й розлогі ниви, 

озера і річки, міста та села в квітучих вінках садів, мову і пісні, що 

споконвіку живуть у серці нашого народу. Любимо тебе наш тихий земний 

раю. 

 До вашої уваги пісня у виконанні__________________   «Мій  рідний  край» 

 

      1-й вчений. 

      Земля – наш дім. Можливо це єдина планета, на якій існує життя у 

Всесвіті. Хіба не заслуговує вона нашої любові? Але на сьогодні ми маємо 

велику кількість свідчень про те, що людина є не бережливим, а 

самовпевненим землевласником. 
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      2-й вчений. 

      Наша планета серйозно хвора. У двері будинку людства стукають лиха 

майбутніх екологічних катастроф. 

     1-й вчений. 

      Невже це можливо? 

     2-й вчений. 

Треба все зважити! 

     1-й вчений. 

Якщо людина добре серце має 

Вона іде у світ добро творить. 

     2-й вчений. 

Чуєш, щось змінився запах у природі 

     1-й вчений. 

Невже горить? Де!? Пішли поглянемо. 

( Пісня  «Шикидим») 

Ой, мамо, що за дим, що за дим? 

Ой, мамо, що за дим, що за дим? 

Що то смердить? Чи ми горим? 

Я побачив купу сміття. 

А вже горить і палає вона 

Не видно неба, закрив все дим, 

Чи, може, всі ми згорим? 

Болить, палає моя душа 

І серце стогне, не знає сна 

Хіба ж то можна палить сміття 

У центрі міста, серед життя? 

 

      2-й вчений. 

Мені вдалося отримати інформацію про стан оточуючого середовища. 

     1-й вчений. 

Дай погляну. Оце так справи! Людина демонструє у наш час більше 

прикладів нерозумного, ніж розумного. 

(голос Всесвіту!) 
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      Всесвіт. 

    Увага! Увага! Я – Всесвіт. Я дивлюся на Землю багато мільйонів років. Я 

завжди милувався її морями й океанами, горами й лісами, степами й 

озерами. Та нині все змінилося. Природа не встигає відновлювати рани, 

заподіяні їй людиною.    Рятуйте природу!   Інакше загинете. 

 

      Ведуча. 

  То ж давайте поміркуємо, що ми можемо зробити усі разом і кожен 

зокрема, - щоб земля наша була родючою, вода – прозорою, повітря – 

чистим. 

 

      Ведучий. 

   Я придумала. Давайте здійснимо подорож по країні «Екологія». Ми  

завітаємо  до  почесних  жителів  цієї  країни. Першою  нас  зустрічає  

"Атмосфера" 

 

      Атмосфера. 

   Мені  вас  жаль. З  кожним  роком  я  все  більше  втрачаю  сили  і  не  в  

змозі  захищати  вас  від  згубних  ультрафіолетових  променів. Дощі, якими  

я  щедро  напувала  все  живе, знищують  вас. Забруднюючи  мене, ви  

створюєте  парниковий  ефект, наслідки  якого  можуть  бути  

катастрофічними. 

 

      2-й вчений. 

   Атмосферне повітря, яким ми дихаємо, настільки забруднене, що мимоволі 

пригадуються крилаті слова « Або люди зроблять так, що в повітрі стане 

менше диму, або дим зробить так, що на землі стане менше людей.» 

      1-й вчений. 

   Людство стоїть на порозі екологічної кризи, про це свідчать такі факти, що 
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 близько 500 млн. автомобілів  щорічно викидають в атмосферу Землі 400 

млн. т. оксидів карбону, понад 100 млн. т. вуглеводнів, сотні тисяч тонн 

свинцю; 

 промислові підприємства, теплові електростанції, засоби авто-й 

авіатранспорту щорічно спалюють понад 5 млрд. т. вугілля, нафти і більше 

трильйона кубів метрів газу. 

      2-й вчений. (використання  плакату). 

   А причинами такого явища є: 

 глобальне потепління на планеті; 

 зменшення озонового шару в атмосфері; 

 кислотні дощі; 

 забруднення повітря промисловими, транспортними, побутовими 

викидами, космічний пил, пісок пустель, попіл ф гази з вулканів, лісових і 

степових пожеж. А особливо Чорнобильська катастрофа. 

Сценка «Продавець повітря» 

      Ведуча 

Все, що буде,було і є на Землі 

І сто тисяч разів уже бачене й чуте: 

Сірі вузлики ранку, твої солов’ї? – 

Все це тільки одне нерозгадане чудо. 

      Ведучий 

Знаю склад біосфери, структуру кислот, 

Все, що є у природі, сприймаю, як даність. 

Я – людина двадцятого віку і от 

Зачудована ти? Подивись навкруги! 

Де ж ота первозданність природи? 

Під кислотним дощем почорніли луги 

І в гріхах вимирають народи. 

( танець з парасольками) 

 (Пісня  «Трава у дома») 

Земля зійшла з екватора  

Земля зійшла з екватора  

Лежить в незнану синю вись вона. 

Як ми живемо з матір’ю 
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Як ми живемо з матір’ю 

Любові потребує і вона. 

А зірка в небі синьому 

А зірка в небі синьому 

Це ж чиясь ненароджена душа. 

І квітка, що не розцвіла 

Травинка стоптана була 

І пташка чиюсь мрією була. 

         Приспів. 

І б’є в набат 

Землі тривожне серце, 

І сняться нам страшні, 

Кошмарні сни. 

Що ми одного дня можем проснутись   

В страшнім краю 

Без сонця і весни. 

      Ведуча. 

   А  ми  з  вами  продовжуємо  нашу  подорож. Давайте  завітаємо  до  

"Гідросфери". 

      Гідросфера.  

   А  ось  мої  надра: нафта, ртуть, свинець, кадмій, побутові  відходи, 

пестициди, мідь, цинк, харчові  відходи, радіоактивні  речовини.А ось 

залишилась одна краплинка. Погляньте, але вона чомусь сумна? 

(виходить краплинка) 

   Краплинка, чому ти така засмучена? 

      Краплинка. 

   Не шукай, мене більше нема 

   Залишилась калюжа сама 

   Он там далі – завод будували 

   Мені дихати нічим стало 

   Чи хто думав про мене чи ні –  

   Всі відходи зливають мені. 

                                                 (плаче краплинка) 
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    1-й вчений. 

    А здається води на Землі так багато – 1,5 млрд. м
3
. Так багато, що 

вистачило б усім. Але біда у тому, що в морях-океанах вода солона, а всьому 

живому на Землі потрібна прісна.  

      2-й вчений. 

    Але люди не цінують це багатство, забруднюють його. Кожен рік у 

водойми світу потрапляє стільки шкідливих речовин, що ними можна було б 

заповнити 10000 товарних поїздів.  

      1-й вчений. 

   Вода є складовою частиною всіх живих організмів. За її рахунок 

здійснюються основні процеси обміну речовин, тепла, ріст біомаси. Води 

світового океану є кліматоутворюючим фактором, головним природним 

ресурсом людства. 

      2-й вчений. (використання  плакату). 

    Але не задумуючись над цим, спостерігається забруднення. А саме: 

1.фізичне; 2. хімічне; 3. термічне; 4. радіоактивне; 5. біологічне. 

      Ведучий. 

   А  із  свого  будиночка  на  нас  чекає  "Біосфера". 

      Біосфера. 

   Скоро  свято, я  повинна  бути  гарною, елегантною, прикрашена  квітами. 

А  їх  стає  все  менше  і  менше. Одні  взагалі  зникли, інші  зникають, 

благаючи  порятунку. І  тваринам  біда.  Ви, царі  природи, з  ними  також  не  

церемонитесь. У  яких  довжелезних  чергах  вистоюють  вони  в  надії  

потрапити  до  Червоної  або  Зеленої  книги. Усі  шукають  хоч  якогось  

захисту. 

(танець птахів) 

      Браконьєр.  

От недаром вийшов з дому 

Хоч і відчуваю втому 

Думав: Де мені цю здобич взяти 

А тут стільки пташеняток? 
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Зараз стрельну раз чи два  

А ж хмеліє голова 

Таке щастя і так швидко! 

      Фауна. (падає перед ним на коліна) 

Не вбивайте, не чіпайте, 

Я благаю вас, благаю. 

З кожним днем моє все царство 

Гине й просто вимирає. 

      Браконьєр. 

Звідки ти, красуня мила? 

Чому так заголосила? 

      Фауна. (піднімається) 

       Я – Фауна донька Природи 

      Тварин і птахів захищаю, 

      Коли їм весело – сміюся  

      А в горі сльози проливаю. 

      Дарунок цей матуся дала 

      Щоб їх усіх я захищала 

      Але не можу захистити,  

     Коли всі будуть так чинити. 

      Браконьєр. 

      То що, тобі, цих птахів шкода, 

      Яка ж тобі від них нагода. 

      Фауна.  

      Усі ці мешканці – то діти. 

      То як мені буз них радіти? 

      Коли б у вас дитя забрали 

      Чи не було б для вас утрати? 

      Подумайте, бо ви ж – людина, 

      Де совість й розум воєдині. 

      І що загубиш у житті 

      Ніколи не повернеш, ні! 

      Браконьєр. 

      Коли ти так, красуню, просиш 

      Не можу я відмовить, ні 

      Нехай ростуть ці дивні птахи 

      І тішать нас всіх на Землі. 
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      2-й вчений. 

      Я вважаю, що сьогодні ми з вами зібрались, щоб сказати «ні» таким 

вчинкам, щоб зрозуміти, до чого може призвести безвідповідальне жорстоке 

ставлення до природи. 

      1-й вчений. (демонструє  Червону  книгу  України) 

     До Червоної книги України, яка вийшла в 1980 році, занесено рідкісних і 

зникаючих 110 видів рослин, а також 18 видів комах, 29 видів ссавців, 28 – 

птахів, 4 види земноводних,    6 – плазунів. 

Як видно сторінки Червоної книги все товщають і товщають. 

      Ведуча. 

       А  ми  вже  в  гостях  у  "Демографії". 

      Демографія. 

    Сьогодні в Україні швидко розвивається демографічна криза. Смертність 

дітей у нашій  країні – одна з найвищих у світі. Зросла захворюваність 

онкологічними, серцево-судинними та алергійними хворобами. Дані 

підтверджують: середня тривалість життя громадян України є на 6-10 років 

меншою, ніж у високорозвинених країнах світу. 

      2-й вчений. 

     Крім того, починаючи з 1991 року смертність населення перевищує 

народжуваність, і його природний приріст стає від’ємним, виявляючи стійку 

тенденцію до депопуляції. 

      1-й вчений. 

     Забруднення повітря, води, землі внаслідок безумної господарської 

діяльності, в гонитві за виконанням планів, отримання премій, збагачення 

будь-якою ціною, несприятливо впливає на умови життя і здоров’я населення. 

І найбільш незахищеними виявляються діти. Як може розвиватися нормально 

підростаюче покоління, коли майже 70 % новонароджених з першого дня 

мають відхилення в здоров’ї.  
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     2-й вчений. 

      Медико-генетичними дослідженнями встановлено, що від тривалого 

забруднення природного середовища в апараті спадковості людини поступово 

накопичуються негативні генетичні зміни. Відомо, що коли ці зміни 

досягають 30 %, згідно з біологічними законами – нація починає зникати. 

      Ведучий 

      Чорнобиль… Жодна держава світу не зазнала аналогічних екологічних 

лих. З екологічним забрудненням пов’язано зниження середньої тривалості 

життя. За цим показником Україна посідає 32-е місце у світі. 

 

      Ведуча 

      Подумайте люди, то що ж нас чекає. Кожної години на нашій планеті: 

 2000 дітей помирають від голоду; 

 55 чоловік отруюються хімікатами; 

 1000 чоловік помирають від отруєння водою 

(звучить голос всесвіту) 

      Всесвіт. 

      Зупинімося – останній є шанс. 

      Огляньмося – благаю я Вас. 

      Ведучий. 

       Скільки б ми не подорожували, а так хочеться повернутися до рідного міста. 

      Ведуча. 

       І так хочеться вірити, що у наше місто найрідніше, найкрасивіше, найчистіше. 

      Ведучий. 

      А давай звернемося  за допомогою до наших вчених, які напевно знають 

про екологічний стан нашого міста. 

      2-й вчений. (використання  плакату). 

     Нам стадо відомо, що основними забруднювачами атмосферного повітря в 

нашому місті є: 

 Завод «Кроноспан», БРВ 
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 Шахти №1,5,9,10, «Бужанська» 

 Молокозавод 

 М’ясокомбінат 

 РМЗ 

 Підприємство «Олійно-жировий комбінат» 

 

      1-й вчений. 

    Проблемним питанням залишаються звалища, різноманітні відходи, 

домашнє сміття. Це можна побачити скрізь і всюди. Неприбрані відходи 

забруднюють грунт, приміщення; двори та вулиці; з вітром утворюють пил, 

проникають в помешкання, забруднюючи  їх. З  усього  наведеного  видно, що  

проблем  багато, основна  фінансова. Отже, доля  нашого  міста  в  наших  

руках. 

 

      Ведучий. 

      О, земле рідна! Боляче душі! 

      За ту збіднілу фауну і флору, 

      І сором за душевних тих сліпців, 

      Що нівечать безцінну твою вроду 

      Ведуча. 

      Сліпців, котрі не втямили азів, 

      Що справжнє щастя – в килимах із квітів, 

      І сріблі рос, у золоті хлібів, 

      І кришталях оцих джерелець світлих. 

      Ведучий             

      Прости нас, Земле, нас – людей століття  

      Яке надбало стільки лиходіїв, що 

      Вистачить на кілька поколінь 

      А може й ні…не буде поколінь 

      Ведуча. 

      Унаслідок людської перемоги 

      Над усім новим, що просить допомоги, 

      Прости нам, земле, спалені ліси, 

      Прости грунти збіднілі й неродючі 
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      Ведучий. 

      І атом той, що вирвався на волю, 

      Перевернув людську селянську долю. 

      Прости нам, земле, все ж таки прости, 

      Можливо, розум людства не засне, 

      Бо голова живому всьому – ти! 

     І він проснеться і тебе спасе. 

 

      Заключне  слово. 

        Ось  і  закінчилась  подорож  країною  «Екологія». Ми  завітали  до  

зупинок  «Атмосферної», «Гідросферної», «Біологічної», «Демографічної»  та  

до  зупинки  «Охтирка». Вони  розповідали  нам  про  свої  проблеми, їх  

звичайно  багато. То  ж  давайте  поміркуємо, що  ми  можемо  зробити  усі  

разом, щоб  земля  була  родючою, вода – прозорою, повітря – чистим. 

     То  ж  будь-ласка  приготуйте  різнокольорові  пелюстки, де  Ви  написали, 

що  треба  зробити, щоб  зберегти  природу. Передайте  їх  ведучим  і  разом  з  

ними  побудуємо  «квітку - життя» (створення квітки). 

     То  ж  давайте  всі  підтримаємо  «квітку - життя». Бо  як  видно  людині  

потрібна  земля  і  все, що  на  ній  є, так  і  людина  потрібна  землі, як  її  

господар, що  підлікує  їй  рани, захистить  і  прикрасить. 

(Пісня «Ми желаем счастья Вам»). 

В селах, де кружля сірчистий газ, 

Де феноли часто душать нас. 

Де хорошу воду в бочці ждемо в вічність ми. 

Щоб було нам легко в тяжкий час 

Дуже треба кожному із нас 

Берегти природу повсякчас. 

         Приспів. 

Ми бажаєм вам завжди 

Чистого повітря і води 

І сонця промені, хай завжди ідуть сюди. 

Ми бажаєм щастя вам 

І воно повинно прийти 

 Тож рук ви докладіть 

І природу збережіть. 
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Продавець повітря 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танець з парасольками 
 



80 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковці – екологи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танець птахів 
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Злий браконьєр 

       

 

  

 

                                          

          

             

        

 

 

 

 

 

Благання   фауни 
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     Родинне свято  "Творчість моєї родини" 

    Мета: згуртовувати учнівський та батьківський колективи; розвивати в 

учнів почуття обов’язку перед родиною, старшими і молодшими членами 

сім’ї, вміння слухати й підтримувати мир і злагоду в родині; виховувати 

повагу до усіх членів родини. 

Звучить фонограмма Назарія Яремчука «Родина, родина» 

(На столі  перед гостями свята   хліб – сіль  на вишитому рушнику.) 

                                (музика стишується і говорить ведуча) 

      Ведуча. 

    Добрий день, дорогі гості, шановні учні! Добрий день шановна родино! 

Сьогоднішнє свято,  це  «Родинна веселка» - це єднання нас у велику, теплу, 

щиру родину. І мимоволі спадають на думку слова:  

    Родина, рід – які слова святі! 

    Вони потрібні кожному в житті. 

    Бо всі ми з вами гілочки, 

    На дереві, яке стоїть віки. 

    Це дерево – наш славний родовід. 

    Це батько, мати, прадід твій і дід. 

    Від родини йде життя людини. 

    А тому хочеться якнайшвидше познайомитися з родинами, які завітали на 

нашу «Родинну веселку».  

Отож, перегортаємо першу сторінку нашого свята – це «Візитка» 

•    Запрошуємо розповісти про себе родину________________________ 

•    Вас вітає родина_____________________________________________ 

•    Слово має родина___________________________________________ 

•    Вітайте родину ______________________________________________ 

•    Дозвольте запросити родину___________________________________ 

                             ( так родини представляють себе) 

    Це була візитна картка наших родин. Дуже дякуємо за такі цікаві, прості, 

розповіді.      А для вас співають учні нашого класу  

                                 (Звучить пісня «Як у нас на Україні» ). 

       Ведуча.  

       Шановна родино, ви послухали пісню «Як у нас на Україні». І дійсно, без 

пісні як на Україні, так і в родині не обходиться жодне свято, тому без зайвих 
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слів розпочинаємо наступний конкурс «Музикальний. 

•    На сцену запрошуємо родину ___________________________________ 

•    Свою улюблену пісню заспівають _______________________________ 

•    Вітайте родину________________________________________________ 

•    А зараз послухайте пісню ___________________ у виконанні 

родини_________________________________________________________ 

•    Для вас співає родина__________________________________________ 

•    У нас є родина, яка зараз  виконає український танок, і це родина 

_______________________________________________________________ 

Ведуча. 

      Щиро дякуємо. І в котре переконуємось, що душею кожної сім’ї є пісня та 

та запальний танок , які  веселять свято. Тематика пісень різна.  

І все – таки сьогодні хочеться  згадати  пісні про маму. Адже мати – це 

берегиня роду. І хочеться, щоб ми діти пам’ятали, шанували своїх батьків. А 

шанувати, це значить любити їх, бути вдячними, турбуватися про них, 

допомагати їм в усьому, ділити з ними їх скорботи і труднощі.  

       Ведуча.   

       А зараз послухайте ще одну пісню у виконанні  наших вокалісток    

«Мамина криниця». 

                                          ( діти співають пісню про маму) 

      Ведуча.  

Мій дім, де всі стежки мої, 

Веселками ясними перевиті, 

Де у садку співають солов’ї, 

І вишиванки стеляться барвисті. 

 

( підходимо  по черзі до столів за якими сидять родини  та знайомимося  із  

їхніми  виробами та реліквіями) 

       Ведуча.  

      Дорогі гості  хочеться представити   власноручні вироби наших родин, які 

створюють красу і затишок у їхніх оселях. А ще  поряд лежать і сімейні 

фотоальбоми, в яких фотокартки рідних, близьких та знайомих.  Як це чудово  

мати таку велику родину. 

               (по черзі біля кожного столу зупиняємось та  розглядаємо реліквії) 
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       Ведуча.  

       І дивлячись на ці родинні багаті  реліквії, скарби, ще раз переконуємось, 

що українські родини дуже талановиті, вони зігрівають нас маминою піснею, 

батьковим напуттям, дідусевими казками, бабусиними вишиванками, 

незрадливістю рідного слова. І все це залишається для нас, дітей, і тому не 

хочеться залишити поза увагою і наймолодше покоління на нашому святі.  

        Для них у нас є завдання. Ви отримуєте конверти в яких з набору слів ви 

повинні скласти прислів’я про  родину і зачитати їх. 

                                             (Роздаються конверти.) 

   Ведуча.  

      Що ж дякуємо всім. Сьогодні завдяки нашим сім’ям ми не лише гарно 

відпочили, але й сотні раз переконалися в тому, що сім’я, родина – це  

берегиня звичаїв, традицій  наших предків. Сім’я – святиня людського духу, 

благородних людських почуттів: кохання, любові, вірності.  

         Отож на згадку про наше свято прийміть невеличкі сувеніри. 

                     (сувеніри діти власноруч виготовляють  напередодні свята) 

       Класний керівник 

 

Хай буде щасливою кожна сім’я  

На щастя у полі колоситься жито 

Хай мама і тато навчають маля 

Як правильно в світі великому жити. 

 

       Ведуча.  

        Бажаю всім вам щастя, здоров’я, злагоди у родинах. Сподіваюсь що у 

нашій шкільній родині теж завжди пануватимуть щирість і взаєморозуміння, а 

у великій всенародній родині мир. 

 

Звучить пісня « Ой зеленеє жито, зелене» ( співають усі ) 
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За святковим  столом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У колі родини 
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 Сімейний затишок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільна родина 
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Співочі соловейки 
 

 
 

Господиня 
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