
СЦЕНАРІЇ СВЯТА  до 8 березня  
“Усім жінкам присвячується” 

Мета: вшанувати жінку–матір, жінку-трудівницю; виховувати шанобливе ставлення до сім’ї, 
родини; розвивати творчі здібності учнів. 

 
Оформлення: на сцені цифра «8» в обрамлені штучних квітів, гірлянди з повітряних кульок. 
 
Хід заходу: 
 

Ведучі хлопці 11 класу 
 
Заставка каналу 1+1 
 
Ведучий 1: Доброго дня, шановні телеглядачі. Вас 
вітає  телеканал «1+1» і я його ведучий … 
……………………… 
Нарешті настала весна – пора сонця, радості, квітів і 
надії. Наш телеканал вітає Вас, любі жінки, з 8 Березня. 
І як би там не було холодно, все ж весна, переступивши 
через снігові замети, озветься до нас радістю. Розтане 

сніг, відступлять морози, в серце постукає надія. Надія, що всі зимові негаразди, так як і зима, 
минуть, відлетять і світ оновиться.І весна принесе нам свято чарівності, ніжності, любові, свято 
жінки. 
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Музична листівка Михайла Заборного(створення жінки)3.36 Аня, Лєна 
 
Ведучий 2: Жінка! Тебе оспівують у музиці, поезії, живописі і скульптурі. Образ твій 
звеличується все частіше в мистецьких творах. Так було, є, так буде вічно. Бо вічна краса твоєї 
душі, вічна доброта твого серця… 
 
Ведуча 1: Жінка! Скільки в цьому слові ніжності, мудрості, сили і доброти. В шані схиляємо 
голови перед тобою, жінко. В тобі поєдналося все прекрасне, добре, чисте. Адже жінка – кохана, 
дружина, хранителька сімейного щастя. Адже жінка прийшла в цей світ для любові. 
 
Музична листівка Панчука Євгена- 2.26 
 
Ведучий 1:  Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо слово «жінка», розуміючи 
при цьому не прання, прибирання і приготування їжі, а квіти, свято і добрий настрій. 
 
 Ведучий 2:  І сьогодні ми з вами якраз напередодні такого дня, коли всі телепередачі посиленно 
готуються до 8 Березня. Тому наша знімальна група і вирішила дізнатися, як іде підготовка.  
Ведучий 3:  Ми спробуємо побувати у кількох студіях. І побачити на власні очі, чим порадує 
мільйони телеглядачів канал «1+1». 
 
Ведучий 4:   Найперше зазирнемо за лаштунки музичної програми «Голос країни», які 
готуються до святкового концерту. Як це відбувається бачила наш спеціальний корреспондент ( 
заставка голос країни). 
 
Кореспондент. Доброго дня!. За лаштунками панує святковий настрій до виспупу готуються 
фіналісти та учасники всіх 7 сезонів. Розпочинає нашу концертну программу хор «Барвінок» 
«Музика серця…» 
 
Кореспондент. Продовження концерту після короткого випуску новин 
 
(Музична заставка новин ТСН) 

Стіл,ноутбук 

Ведуча новин: Доброго вечора! В ефірі ТСН і я його ведуча … 
• Чоловік  з водяним пістолетом намагався пограбувати крамницю. Продавець спочатку 

сміявся, а потім захлинувся. 
• У зв’язку зі світовою фінансовою кризою в цьому році будуть перебої з хлібом. Переб’ються 

Бориспільський та Яготинський райони. 
• До 8 Березня невідомий прихильник Юлії Тимошенко викосив тюльпанову алею біля 

секретаріату Президента і вранці кур’єром надіслав букет. 
Ми перериваємо наші новини. Адже тільки що надійшло екстрене повідомлення телетайпу! 

Ведучий 1:  З днем весни поздоровляємо адміністрацію школи. Бажаємо вам здоров’я, 
витримки, щастя у справах, удачі, і все у вас буде добре. 
  
Ведучий 2: Шановні вчителі-філологи. Нехай ваше щастя буде схоже на правильно оформлене 
речення, а здоров’я буде без ком і крапок.Додається голосове повідомлення від Щирої Зайки. 
 



Ведуча новин: Продовжуємо випуск новин. За повідомленням агентства «Ні се ні те» 6 березня 
стався переворот і всі пости в адміністративних органах, міліції, прокуратурі, суді, податковій 
інспекції посідатимуть жінки. Більш докладніше, наш спеціальнийкореспондент  Кременюк 
Поліна веде репортаж з місця подій. Поліно? Куди ж поділися численні чоловіки-керівники? 
 
Поліна: Вітаю, Ліно.Чоловіки, які були зайняті на вищих посадах влади нашого району, 
витіснені прекрасною половиною людства.  Наші великодушні жінки вирішили створити 
Департамент щасливого кохання. Вже оголошено конкурс вакантних посад. Студія? 
 
Ведуча новин: Так, Поліно! Які ж умови конкурсу? 
 
Поліна: Умови конкурсу друкуються в районній газеті «Трудова слава». Строк подання заяв 
закінчується 8 березня о 24 години. Поспішайте подавати заявки. Студія? 
 
Ведуча новин: А чим зараз займаються наші екс-керівники чоловіки? 
 
Поліна: Чоловіки зараз купують подарунки і квіти жінкам. Готують святкову вечерю, бігають 
по магазинам і прибирають. 
 
Ведуча новин: А як же пройшов перший робочий день у жінок? 
 
Поліна: Пропоную подивитися спеціальний відеорепортаж. 
 
Заставка ТСН 
 
(Танець дівчат 11класу ) 

Заставка ТСН 

Ведуча новин: Дякую, Поліно. А зараз про погоду.  
 
Музична заставка «Погода» 

Ведуча «Погоди»: (картинка на екрані України з плюсами і т.д..)  
Вітаю вас, шановні телеглядачі! У віртуальній синоптичній обсерваторії каналу «1+1» Зозуля 
Оксана. Судячи з усього, у Реному сьогодні сонячно і тепло, особливо в цьому залі від безлічі 
усмішок чарівних жінок. Хмарно від думки, що із заходу наближається ДПА і ЗНО, і 
проясняється, що попереду вихідні. Від вдалого виступу танцювального коллективу 4 класу 
можлива відлига в серцях учителів. Доброї вам погоди! 
 
Ведуча новин: Повідомлення телетайпу! 
 
Ведучий 1. Зі святом жінки вітаємо вчителів початкових класів та вчителів музики і трудового 
навчання. Нехай ваше життя буде схоже на щасливе дитинство із веселими піснями та 
яскравими барвами. 
 
Ведучий 2. Шлемо найщиріші вітання вчителям математики та інформатики. Щоб ваша життєва 
дорога складалася лише з «+», щастя вам у квадраті, а здоров’я у кубі. 
 
Госове повідомлення від Щирої Зайки 



 
Ведуча: Продовжуємо дізнаватися про підготовку до 8 Березня. Зараз наша знімальна група у 
студії телепередачі «Сімейні історії» 
 
Ведуча студії: Доброго вечора! З вами Тихоплав Анастасія. Напередодні 8 Березня ми з вами 
поговоримо про маму. Мама, мати, матуся! Одне слово, а скільки для нас значить! Скільки в 
ньому ніжності, ласки, доброти. Немає друга ближчого і ріднішого, ніж мама. Всі наші радості і 
печалі, мрії і прагнення разом із нею, бо все розуміє ніжне материнське серце. Мама – наша 
опора і надія, окраса нашого життя і справжнє щастя.   І всі ці слова стосуються не тільки рідної  
мами, а ще й класного керівника, яку діти часто так і називають - «наша друга мама» . Ви ще раз 
переконаєтесь у цьому, коли переглянете наші відеосюжети «Сімейних історій». 
 
Пісня про маму… 
 
Ведуча: Нагадую, ви дивитесь телеканал «1+1», який дізнається про підготовку до 8 Березня.  
Не вимикайте свій телевізор. 
 
Заставка «Танці з зірками». 
  
Голос за кадром: «Зі спеціального танцполу в центрі Ревного в ефірі «Танці з зірками». (З 
різний сторін вибігає Ю. Горбунов і Катя Осадча).  
«Панове, зустрічайте ведучих: –  Юрія Горбунова та  Катю Осадчу» 
 
Катя: Добрий вечір, шановні телеглядачі! Добрий вечір, Юро! 
 
Юра: Вітаю тебе, Катю. Ти, як завжди, неперевершена.(обнімає). 

 
Катя: Поговоримо про це вдома. До речі, про дім: ти воду вимкнув 
 
Юра: Катю, ми в прямому ефірі. 
 
 Катя: Вибачте, дозвольте вашій увазі представити наше вельмишановне журі: 
Це чарівні жінки, що присутні в цьому залі.(Оплески) 
 
Юра:  Ну що ж, пора починати. На паркет запрошуються танцювальні пари для виконання 
конкурсного номеру «Стиляги». 
  Перед тим, як пари представлять нам свій танок, я хочу нагадати, що якщо вам сподобається, 
то присилайте свої SMS на номер 8012345 з кодом 333. Він у вас зараз на екрані. 
 
Танець 9-А класу 
 
Ведуча новин: Повідомлення телетайпу!  
Ведучий 1.Найщиріші вітання із 8 Березня для учителів англійської мови. Нехай  ваші обличчя 
сяють, а у справах буде все ОК. 
  
Ведучий 2. Учителів історії та географії. Бажаємо, щоб на карті вашого життя було побільше 
нових відкриттів та перемог. 
 
Ведучий 3. У вчителів хімії, біології та фізики життя буде без напруги, шкідливих реакцій, та 
пошкоджень опорно-рухового апарату. Додається голосоке повідомлення від Щирої Зайки. 
 



Повідомлення від Щирої Зайки. 
 
Ведуча: Ви дивитесь канал «1+1». Не вимикайте свої телевізори. Передаю слово своєму колезі 
ведучому спортивних новин…  
(заставка спортивних новин) 
 
Ведучий: 
- Ковзаняр з Анголи приніс своїй збірній 2 олімпійські медалі… Де він їх узяв, ніхто не знає.  
- Сьогодні відбувся чемпіонат світу з логічності. Переміг переможець, подарували подарунок . 
- Сьогодні відзначились наші  легкоатлети: вони тричі підіймались на п’єдестал пошани і тричі 
організатори їх звідти зганяли. 
- Десять золотих, сім срібних, п’ять молочних – такі результати виступу нашої збірної з боксу. 
 
Ведучий: З місця подій наш спеціальний кореспондент Молчан Іван (інтерв’ю з боксером) 
  
Телетайп 4: Останнє повідомлення телетайпу. Зі святом вітаємо психолога, секретаря,  
педагога-організатора, лаборанта, бібліотекаря, кухарів, техпрацівниць. Нехай у ваших душах 
квітне весна. 
Відеопривітання від переможиці конкурсу «Танці з зірками. Діти»     Йосипенко Єви 
 
Ведуча: Продовжуємо дізнаватися про підготовку до 8 
Березня. Будьте з нами.  
 Адже в цей день ми вітаємо жінку, від якої пішло все 
прекрасне на землі. Усе прекрасне в людині від променя 
сонця, і від молока матері. 
Ведучий 2: Так, адже жінка – це краса, любов, радість і 
ніжність. Жінка постійно змінюється. Жінка – муза, 
натхнення, актриса, зірка. Зірка незгасна і невмируща у 
пам’яті. Недарма ж найсвятіші на землі слова мають 
жіночий рід – Земля Вітчизна, Матір, а ще Віра, надія , 
Любов. І знову вас вітає учасниця конкурсу  
 
«Голос країни» (заставка програми) 
 
Пісня Бідненко С.Ю. 
 
Заставка 8 Березня 
 
Ведуча: Команда нашого каналу прощається з вами і бажає вічної весни. 

Ведучий 1: Любові, нев’янучої краси і душевного тепла. 
 
Разом: Зі святом вас, любі жінки! 
 
Сценарій підготувала вчитель української мови і літератури  
Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ст Долобан О.О. 
 

Використані матеріали сценарія свята до 8 березня  
“Усім жінкам присвячується”, Братко Н.В. 
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