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Пісня «Україна – це я» сл.Т.Кароль, муз. Т.Кароль і М.Бровченко
у виконанні ансамблів «Мальви» і «Зоряночка»

Ведуча 1. Україна... Щедра земля під високим волошковим небом, осяяна
промінням вічного сонця. Це – моя Батьківщина, це – моя земля, моя Україна.
Ведуча 2. Україна – це країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її,
країна гарячої любові до народу і чорної йому зради. Україна – це країна, яка
через вікову боротьбу постала як держава.

Пісня «Їхав козак на війноньку»
у виконанні ансамблю народних інструментів

Ведуча 1. Україна – приклад великої мужності та духовності. Українці завжди
славилися своєю великою внутрішньою силою та витривалістю.
Ведуча 2. Традиції вправних козаків і сьогодні демонструють спритні українці.

Оригінальний жанр «Циркове мистецтво»
Козак:
До звука звук, струна струні одвітна
А всі - одвітні серцю Кобзаря
А вже козацьке військо маком квітне,
І спалахнула Хортиці зоря
Ці звуки, звуки золото тривожні,
Закличний марш: агей козацтво в путь.
І як струна, душа правдива кожна,
З глибин історії, вони ідуть,ідуть.

Пісня «Я - маленький козак». ВІА
Ведуча 1. Українці славляться своєю неповторною культурою, співучою
мовою.
Ведучий 2. Для українців характерні не лише відвага та патріотизм, а й
поетичність та музичність.

Гра на фортепіано. Курінська Владислава. 32 Sonate Op. 13.
«Pathetigue» -1-St Mov.L.V.

Українські мелодії у виконанні ансамблю народних інструментів
Ведуча1. Батьківщина – це найдорожче, що є у людини. Не даремно це слово
співзвучне слову «батьки». Україна – це наша Батьківщина. Для кожного вона
починається по-різному: подвір’ям дитинства, матусиною піснею, сонячними
світанками…



Ведуча 2. Україна є в усьому, що нас оточує: у сонці, у місяці і в зірках, у
стежечці від школи додому, у кожному камінчику, у травичці у веселій дитячій
пісеньці.

Пісня «Червоніють черешеньки» у виконанні Чубар Вікторії
Українські мелодії у виконанні ансамблю ложкарів

Україночка:
Привітний і світлий наш сонячний дім,
Як радісно й весело жити у нім.
Тут мамина пісня і усмішка тата.
В любові й добрі тут зростають малята.
Дзвінка наша пісня до сонечка лине:
«Мій сонячний дім — це моя Україна!»

Пісня «Соняшник» у виконанні ансамблю «Зоряночка»
Ведуча 1. Україна – така різна. І кожен бачить її по своєму.
Для одного Україна — це дитинство серед сільської природи, соняшників,
кульбаб та дзюркотливого струмочка.
Ведуча 2. А для когось вона така, якою бачать її учні нашої школи.

Авторська пісня « Квітуча Україна»
у виконанні Чубар Вікторії і Тименко Дарини

( Поет Курінська Владислава, композитор Чубар Вікторія)
Ведуча 1. Україна 70 років не знала війни. Наш народ пишався тим, що у
буремні 90 – ті, коли Україна постала як незалежна держава, вдалося зберегти
мир. Тепер же ми розуміємо, що вислів «душу й тіло ми положим за нашу
свободу» став для українців не просто словами з гімну, а станом душі…..
Солдат
Тепер ми знаєм, що таке війна.
Де волю відбирають у народу.
Її ми не чекали, а вона
Підступно так прийшла до нас зі Сходу...
Свідомість застилає чорний дим
А на вустах - то вірші, то прокльони.
Як це незвично - воювати з тим,
Із ким немає лінії кордону.
Ведуча 1. Ми ніколи не бачили, як гинуть солдати, як стають сиротами діти, як
зникають села і міста, як плачуть матері…
Ведуча 2. І бувають такі моменти коли мати тихенько відходить у вічність,
забираючи біль та благословляючи дітей на щасливе майбутнє.

Пісня «Пісня про маму», сл. Б.Олійник, муз. І.Поклад
у виконанні Лакізи Каріни

Вірш «Задивлюсь у твої зіниці…» В. Симоненко читає Семенюк Євгеній
(лунає «Молитва за Україну»)

Задивляюсь у твої зіниці1
Голубі й тривожні, ніби рань.
Крешуть з них червоні блискавиці
Революцій, бунтів і повстань.



Україно! Ти для мене диво!
І нехай пливе за роком рік,
Буду, мамо горда і вродлива,
З тебе дивуватися повік.
Ради тебе перли в душі сію,
Ради тебе мислю і творю —
Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з тобою говорю!
Одійдіте, недруги лукаві!
Друзі, зачекайте на путі!
Маю я святе синівське право
З матір’ю побуть на самоті.
Рідко, нене, згадую про тебе,
Дні занадто куці та малі,
Ще не всі чорти втекли на небо,
Ходить їх до біса по землі.
Бачиш: з ними щогодини б’юся,
Чуєш — битви споконвічний грюк!
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?
Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова…
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.
Хай палають хмари бурякові,
Хай сичать образи — все одно
Я проллюся крапелькою крові
На твоє священне знамено.
Ведуча 1. Немає держави без народу. Якщо розсіється по чужих краях народ, то
і держави не стане. На вільне місце прийде хтось інший та створить якусь іншу
державу.
Ведуча 2. Але я вірю! Вірю в те, що усі бурі вщухнуть, що Україна знову засяє
новими яскравими гранями своєї краси. Я вірю, і я з тобою, моя рідна Україна!
Ведуча 1. Майбутнє України залежать від людей, які проживають в ній. Я вірю
в майбутнє твоє, Україно. Адже я – частинка твого майбутнього!
Ведуча 2. Я вірю в твої і в свої сили, я вірю в краще! Я вірю в щасливу долю
України.

Пісня «Не будь байдужим…» сл. і муз. В.Кирилюк
у виконанні ансамблю «Мальви»

Аксесуари з квітів до сценічних костюмів виготовлені вихованками гуртка
«Творча майстерня», керівник Поліщук Н.Л.
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