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Сценарій свята «За твою і мою свободу…»
Мета: виховання любові до своєї Вітчизни, до рідного краю, почуття причетності до всіх подій, які
відбуваються в Україні, на Дніпропетровщині, пробудження національної свідомості,
формування і розвиток почуття гордості за свій народ, свій край.

Т. О. Терехова
Підгородненський НВК № 1, Дніпропетровська обл.

Зал прикрашений патріотичною символікою — прапор України, герб України,
гілочка калини, портрети воїнів АТО міста Підгородного.
Звучить пісня «Україна благословенна богом земля».
Ведучий 1
Дивися, безкрайнєє, синєє небо
Стоїть над землею, неначе шатро.
Воно посилає любов нескінченну
І щиро дарує надію й добро.
У цьому шатрі килими золотаві —
Із соняхів, жита, пшениці, вівса.
А десь майоріють, як крапельки неба,
Волошки блакитні. Яка ж то краса!
Тут мешкають люди привітні та чесні,
Хліб-сіллю гостей зустрічають вони.
Земля наша щедра, родюча, багата —
Усіх нагодують безмежні лани.
І знає весь світ про казкову країну,
Де синєє небо та жовті поля.
І квітне щаслива моя Україна!
Найкраща, безцінна, кохана земля.
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі.
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Звучить пісня «Україні».
Сонячно мріями квітне
Небо високе, блакитне.
Знов одягнула калина
В пишне намисто гілля.
Щедро добром колоситься
В золоті — хвилях пшениця.
Все це — моя Батьківщина!
Це українська земля!
Україна моя — це пісні солов'їні,
Україна моя — щастя в кожній родині.
Обереги святі, подаровані дітям...
Україно моя! Ти найкраща у світі.
Україно! Ти найкраща у світі!
Пісню — любов материнську,
Славу квітучу батьківську,
Що по козацьких могилах
В диво-волошках зійшла.
Я, наче зоряну мрію,
На рушники перешию.
Щоб для дітей України
Щастям земля розцвіла!
Україна моя — це пісні солов'їні,
Україна моя — щастя в кожній родині.
Обереги святі, подаровані дітям...
Україно моя! Ти найкраща у світі.
Україно! Ти найкраща у світі!
Україна моя — це пісні солов'їні,
Україна моя — щастя в кожній родині.
Обереги святі, подаровані дітям...
Україно моя! Ти найкраща у світі.
Звучить мелодія Л. Бетховена «Місячна соната».
Ведучий 2
Не одне століття Україна
Зналася з недолею й нуждою.
Вогняна кружляла хуртовина
З хижою татарською ордою.
Червоніла в ранах кривавиця,
Блискав степ шляхетськими мечами,
А вона навчала, як орлиця,
Витримки своїх дітей ночами.
Їй залізом випікали очі,
Катували муками в острозі,
А вона серед глухої ночі
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В Запорізьку Січ ішла в тривозі.
А вона в святині серед поля
З русою дівочою косою
Над Дніпром стояла, мов тополя,
Ваблячи багатством і красою.
Нелюди красу поплюндрували —
Налетіли, наче чорні круки.
І багатства ці пограбували
Скрізь куди дістали їхні руки…
Учитель. Війна... Ця проклята війна! ЗНИЩИЛА ВСЕ! Стільки горя принесла
людям! Стільки сліз!.. А ті, хто розпалює цю ненависну війну, нехай пам’ятають,
що за всі наші сльози доведеться відповідати перед Богом і людьми!
І прийшла вже в Україну та чорная днина —
Вже під дулом автомата червона калина.
Війна. Війна жорстока — Донецьк, схід палає.
Ворог злісний, безпощадний країну терзає.
Де ви взялись, наші «браття» й кадирівці кляті —
Терористи, агресори, до бійні завзяті?
Руки у вас в крові по лікті — це ваша робота:
Нести лихо, смерть і горе — пекельна турбота.
А козаки — ви потомки вкраїнського роду,
З нагайкою і зброєю ви проти народу.
Гинуть люди, гинуть хлопці — наші українці,
Ви ще клятіші тирани, ніж фашисти-німці.
Зупиніться, схаменіться, не тримайте зброю,
Не стріляйте, не вбивайте і не йдіть до бою.
Бійтесь Бога і прокляття усього народу —
Проклянуть вас українці із роду до роду.
Хочем миру, тиші, щастя для нашого люду
Та полеглих в боях хлопців повік не забудем.
Синьо-жовтий прапор наш майорить в блакиті,
Як реквієм, лине гімн у жалобній тиші.
Просим Бога, молим Творця і щиро благаєм:
«Дай нам мир, не треба крові, сердечно прохаєм.
Благослови Україну і народ наш, й рідний край.
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Землю праведну ворогам шматувати Ти не дай».
Хай засяє зоря миру в голубому небі
Мирні люди — українці — нам війни не треба.
Учениця зі свічкою підходить до портретів воїнів.
Учениця
Я в храмі святім поставлю свічу,
Молитимусь палко і довго.
Мій воїне любий, за тебе прошу,
Живий щоб вернувся додому.

Чекають синів своїх мами,
І моляться день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога благають спасіння,
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, благословіння
Та теплих, спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.
Учитель
Я перед вами стану на коліна
З одвічним болем і у каятті.
Кровить, як свіжа рана, та провина,
Що я чогось не встигла у житті.
На мене, як на слабкодуху жінку
З небес з докором поглядає рать.
Я стверджую, що жодна українка
Синів на смерть не згідна відправлять.
Не думайте, що ми не патріоти, —
Ми з вами помираємо щораз.
Там, де на злочин не існує квоти,
Жорстокість — лиш один дороговказ.
Тож де любов і де правдива сила?
Чом ненависть панує між людьми?
Як свідки зла, ростуть, ростуть, могили,
Орошені жіночими слізьми.
Кричить душа, від болю пада в ноги.
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Зриває серце клекіт журавлів.
На небі — біла янгольська дорога
Синів, що відірвались від землі.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! Вони переходять у вічність.
Пам’ятаємо їх, вони віддали життя за Україну!
Cлайди наших героїв м. Підгородного.
У кінці слайдів звучать слова.
Хлопці. «Слава Україні!»
Дівчата. «Героям слава!»
Труна забита, прапором вкрита —
Буде тепліше, добрий солдате!
І, щоб самого тебе не лишити —
В небо звелися всі автомати.
Звучить пісня «Гей, плине кача». Демонстрування слайдів про невідомих воїнів, що
загинули в зоні АТО.
Звучить пісня «Мамо, не плач».
Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.
Приспів:
Мамочко, вибач за чорну хустину,
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я любив. I любив Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
Голубко, не плач.
Так судилося, ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько,
Розкажу, як мається в домі новім.
Приспів.
Мені колискову ангел співає,
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Учитель
Господи, великий царю,
Тебе я благаю,
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Молюсь, прошу, приклякаю,
Голову схиляю.
Не дай нашу Батьківщину,
Нашу Україну
Розірвати, розтерзати,
Бо вона єдина.
Ти їй дав найкращі землі,
Багатства доволі —
То дай, Боже, незалежність,
І волю, і долю.
Дай нам жити в Україні —
У своїй державі,
Працювати, ростить дітей
В волелюбній славі.
Благослови нашу землю,
І наш рідний край
На мир, щастя, і свободу
Й квітучий розмай.
Звучить пісня «Не отнимайте солнце у детей».
Один рассвет для всех
Горстями дарит солнце.
Наш звонкий детский смех
О души взрослых бьется.
Луч солнца из окна,
Что утром мирно светит,
Ты защити, страна,
Чтоб улыбались дети.
Припев:
Не отнимайте солнце у детей!
И жизнь Земли вовеки не прервется!
Чтоб над Землей звучало каждый день:
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет солнце!
Мы вырастем и все
Поможем вам исправить.
И крест ваш понесем,
И не порушим память.
Луч солнца из окна,
Что утром мирно светит,
Ты защити, страна,
Чтоб жили твои дети.
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