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Вед.1: У день голубого квітучого маю

            До тебе, людино, звертаюсь, волаю.

            Залиш на хвилинку щоденні турботи,

            З собою побудь у глибокій скорботі.

            Згадай чоловіка, товариша, брата,

            Дружину, сестру чи посивілу матір.

            Усіх, хто кував перемогу й загинув

            За тебе, за мене, за всю Батьківщину.

Вед.2: Чимало свят дарує нам весна,

             Як в рідний дім повернення з дороги.

             Та є найбільш хвилюючим для нас

             Величне свято Перемоги.

             Це свято не затьмариться в віках,

             В цей день нестимуть люди завжди квіти,

             Не обміліє пам’яті ріка –

             В серцях нащадків буде жити.

1уч.Нині свято Перемоги –                   2уч.Число дев’яте з бурі і громів

Дорогий усім нам день.                         Червоним сяйвом вписане у травні.

І співаємо про нього                                В місця боїв стежки з усіх країв

Ми дзвінких пісень.                                 Ведуть на зустріч мудрих ветеранів.

3уч.Встеляйте квітами дороги,              4уч.Встеляйте квітами дороги,

Дзвінкі заспівуйте пісні.                           Вже проліски цвітуть, розмай.

Сьогодні – свято Перемоги –                  В день незабутній Перемоги

Найкраще свято на землі!                       Ми квіти кладемо під ноги 

                                                                        Бійцям, що мир несли в наш край.

                       5уч.Салютувала Батьківщина

                       Хоробрим воїнам своїм,

                       Вони Вітчизну врятували,

                       Ішли на смерть за неї в бій.

                       Щоб ми під сонцем виростали

                       Вкраїні всім нам дорогій.



Звучить Гімн України

Привітання голови сільської ради

Вед.1: Слово надається  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вальс. Вибух

Вед.1: Чи знаєте, ви , що таке війна,

             Які в неї загребущі руки?

             Яка вона безжалісна, страшна,

             Що їй до болю, горя і розлуки?

Вед.1: Чому цей світ такий жорстокий?

            Навіщо нам ота війна?

            Страждають діти, гинуть люди, 

            А скільки знищено майна!

                                        1уч. На час покрилась тьмою ночі

                                        Свята омріяна земля,

                                        І чобіт варвара толоче

                                        Твої сади, твої поля.

                                        Над тілом обгорілої дитини

                                        Схилилась мати:

                                        «Люлі, синку, спать…»

                                        Розмотувала бережно ряднину

                                        І знову починала навивать.

2уч: За Україну у боях вмирали              3уч: Ішли бійці за кроком крок

Однаково – дорослі і малі,                       Шляхами слави й перемог,

За довгі роки ще не розшукали               Щоб народи для дружби і згоди

Усіх могил солдатських на землі.            На оновлених землях жили.

4уч: Усі були поряд в смертельнім бою,   5уч: Благословенна й радісна година

Бо землю вони захищали свою,                  Безсмертна буде в пам’яті віків

Від лютого ворога всі, як один,                    Як над палаючими мурами Берліна

Латиш і українець, казах і грузин.                Стяг перемоги в небі зашумів.



Пісня

Вед.1: Давно я чула, що з просторів небесних,

            Нам світять зорями в нічній імлі 

            Безсмертні душі праведників чесних,

            Отих людей, що вмерли на землі.

Вед.2: Коли вмирає воїн в дні суворі,

             Душа у нього, кажуть не згаса,

             Та всі якби перетворились в зорі,-

             То їх би не вмістили небеса?

 Вед.1: Солдатські душі. Вони очима-зорями дивляться на нас з небес, 

журавлями пролітають над нами, сумно курличучи в небесній далині.

Вед.2: Давайте запалимо свічки пам’яті. Нехай спокійно і тепло буде душам 

воїнів від цього маленького світла.

Вед.1: Сьогодні ми віддаємо данину пам’яті тим, хто загинув на фронтах 

другої Світової війни,  хто віддав життя, щоб ми жили щасливо. Згадаємо всіх 

полеглих і живих, хто в кожну літеру у слові «Перемога» освячував і ранами, і 

втратами, й життям своїм чи побратимів… Згадаймо всіх, кого в нас відібрала 

така далека Друга Світова….

                               ( Зачитуються списки померлих )

Вед.2: Вшануємо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя в ім’я 

світлого майбутнього.

                                 ( Покладання квітів, вінків )

Пісня

Вед.1: Чоловіки пішли на фронт, а матері і дружини виховували дітей, 

засівали поля і чекали скупі солдатські листи.

1уч.  Хто бачив Майданек, той бачив ті стіни,

         Що слухали пісню одного хлопчини.

         Він склав її просто, як серце співало.

2уч. «Мамо… Чи чуєш мене ти, мамо…

          Мамо… До тебе я хочу прийти.

          Мамо… Я рвуся до тебе, мамо!

          Але не пускають колючі дроти.



1уч.  Бараки, бараки, живі домовини,

         Націлили дуло у груди хлопчині.

         А сонце, як рана, спливає за гаєм.

         Ще крок – і могила. Та хлопець співає.

2уч. «Мамо… До тебе я хочу прийти.

        Мамо… Я рвуся до тебе, мамо!

        Але не пускають колючі дроти»

Пісня

Вед.2: Війна… Це страшне слово принесли нещастя і дітям. На їх маленькі 

плечі навалився страшний тягар війни.

1уч. Дитя тут бавилась і лялю

        Тримало в рученьках своїх.

        І ось лежить… і серце з жалю

        У грудях стиснулось моїх…

        Кружляв хижак…але… «гостинець»

        Йому винищувач приніс.

        І загорівся змій-чужинець,

        Упав він каменем униз.

        Не буде вже в гадюки жала.

        І в небі й серці – тишина…

        А дівчинка в крові лежала,

        І усміхалась, мов жива.

2уч.Ніколи не забудеться мені

        На попелищі бродим, наче тіні –

        Змарніла мати й дітлахи малі.

        А тут і ворон звістку з далечині

        Приносить нам на чорному крилі.

        Ми в горі пригорнулися до мами, 

        І я ще брався втішити сестер…

        Багато літ сплило за журавлями

        Але мені ввижається й тепер

        Отам, де тихі верби край дороги

        Стоять в зеленій весняній красі,

        Обшарпане, голодне, босоноге,

        Бреде моє дитинство по росі.  



Пісня

Вед.1: …І думалося, що остання ця війна, що не допустить людство більше 

такого знущання над собою. Квітень 1986 року знову підняв по бойовій 

тривозі військових і цивільних. Ворог був невидимий і ще страшніший. Ім’я 

йому – некерований атом…

Вед.2: Не тільки Чорнобиль, а й Афганістан побілив скроні молодих хлопців, 

щедро обсипав груди бойовими орденами. Та нагороди ніколи не піднімуть 

бойових побратимів, що повертались додому в «чорних тюльпанах». 

Вед.1: І, здіймаються нові обеліски, до яких ідуть на сповідь. Ми повинні 

завжди пам’ятати про людей, які загинули в центрі Києва насильницькою 

смертю і внаслідок поранень. 

Вед.2: Героїчна сотня, зробивши перший крок, журавлиним ключем 

полинула у вирій вічності, ставши нашими Ангелами-Охоронцями у небі. Цей 

Ангельський Хор безупинно, як у дзвін, стукає в наші серця, не даючи їм 

збайдужіти, зачерствіти й вкритись пилюкою нових, помножених і 

непрощенних гріхів.

Вед.1: Ці всі люди – справжні герої! Герої не вмирають! Вони  завше будуть в 

наших серцях.

Мамо, не плач. Я повернусь весною.

У шибку пташинкою вдарюсь твою.

Прийду на світанні в садок із росою,

А, може, дощем на поріг упаду.

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.

Мені колискову ангел співає

I рана смертельна уже не болить.

Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває

Душа за тобою, рідненька, щемить.

Мамочко, вибач за чорну хустину

За те, що віднині будеш сама.

Тебе я люблю. I люблю Україну.

Вона, як і ти, була в мене одна.



Пісня

Вед.1: Ми хочемо без воєн жити,

            Хай буде мир на всій землі!                              

            Хай дім новий будується,

            Хай сад новий росте в селі,

            Нова зростає вулиця.

Вед.2: Вічна пам'ять тим, хто загинув!

              Вічна пам'ять тим, хто живий!

Вед.1: Іменем пам’яті з роду до роду,

             Іменем чесним, священним народу,

             Зі святом, із Днем Перемоги вас вітаємо!

             Вам усього найкращого в житті бажаємо!

      Пісня
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