
 
Виховний захід до Міжнародного Дня Миру «Ми  за мир» 
 
Пісня 
 
1Вед. Споконвічна – рідна земля, 
Незалежна – держава моя, 
Вічна і завжди єдина 
Ненька моя – Україна. 
 
2Вед. Струмок серед гаю, як стрічечка. 
На квітці метелик, мов свічечка. 
Хвилюють, малюють, квітують поля – 
Добридень тобі, Україно моя! 
 
1Вед. Зібралась вся шкільна сім’я – 
Майбутнє України, її слава. 
Рівняймось, струнко всі! 
Лунає Гімн держави. 
                                  Всі виконують Гімн України 
 
1уч. Мир на землі – це затишок і тиша, 
Це сміх дитячий і душі політ, 
Коли поет чарівні вірші пише 
Про незвичайний, дивовижний світ. 
 
2уч. Мир на землі – це росяні світанки, 
Краса і творчість, пісня у гаях. 
Мир на землі – це вечори і ранки 



Із радістю і щастям у серцях.  
 
3уч. Мир на землі – це дім і мама, й тато, 
Й любові стільки – просто через край! 
Це та земля, де щастя є багато 
І в кожній хаті – хліба коровай. 
 
4уч. Це та земля, де сміх і пісня лине, 
А діти йдуть до школи знов і знов. 
Й ніколи у боях ніхто не гине, 
Бо там господар – щастя і любов. 
 
 
5уч. Хай заживе народ мій в мирі і добрі, 
Чисте небо і лан пшениці на нашій землі. 
І у небо переможно голуб зліта, 
Миром слався, Україно, многії літа! 
 
6уч. Хай літають завжди журавлі, 
Колоски видзвонюють налиті, 
Ми за те, щоб мир був на землі 
Для усіх дітей на цілім світі. 
 
1Вед. Саме сьогодні ці віршовані рядки набувають ваги, тому що 21 вересня – 
День миру. Генеральна Асамблея ООН  ухвалила, що починаючи з 2002 року 
Міжнародний День Миру буде щорічно відзначатися -  21 вересня. 
 
2Вед. Усіх тих, хто поліг за волю й незалежність України, українських 
патріотів, героїв Небесної сотні, українських воїнів та мирних громадян, які 
гинуть кожного дня в зоні АТО вшануймо хвилиною мовчання. 
                                                  Хвилина мовчання 
1уч. З небес святих прозоро синіх 
Упала зоряна сльозина, 
І утворилася перлина, 
Ім’я у неї – Україна! 
 
2уч. Україно моя, для мене ти єдина, 
Як рідна мати, що дала життя. 
І в щастя дні і в лиховісні днини 
До тебе повертаю звіддаля. 
 



3уч. Вклонюся рідним вербам і тополям 
І припаду до рідної землі. 
Що маю я таку щасливу долю, 
Великий Боже, дякую тобі! 
 
4уч. Одна Батьківщина, і двох не буває, 
Місця, де родилися, завжди святі. 
Хто рідну оселю свою забуває, 
Той долі не знайде в житті. 
 
 
 
5уч. У рідному краї і серце співає, 
Лелеки здалека нам весни несуть. 
У рідному краї і небо безкрає, 
Потоки, потоки, мов струни, течуть. 
 
6уч. Тут мамина пісня лунає і нині, 
Її підхопили поля і гаї. 
Її вечорами по всій Україні 
Співають в садах солов’ї. 
 
1Вед. Пісня_______________________   виконують учні 
 
         (Звучить мелодія, діти виносять голуби, виготовлені власноруч) 
 
1уч. Злітає голуб миром полонений, 
Нема для нього жодних перешкод. 
У небі він, як чародій натхненний, 
Єдна народи у один народ. 
 
2уч. Літає він омріяним прекрасним, 
Піднявши вість з мирними словами. 
Як символ миру з покликом незгасним, 
До людей із щирими серцями. 
 
3уч. У нього мова словом небагата, 
Підкорить всі народи і без слів. 
Зуміє слово миру передати, 
Для спільних мрій, думок і почуттів. 
 



4уч. Сідає голуб миру на доріжку, 
Яка його в обійми прийняла, 
Прозорі краплі освіжають ніжки, 
Які земля ріднесенька дала. 
 
5уч. Узявши сили у земних краплинах, 
Піднявши вість непохитну й щиру. 
Що має стукіт від сердець єдиних, 
Над землею лине. Голуб миру. 
 
2Вед. До вашої уваги пісня   ____________________  у виконанні 
 
1Вед. Ми – діти України – прагнемо жити в мирі й злагоді.  
Мир – це життя, це благополуччя в кожній сім’ї. Всі ми живемо надією на 
краще.     
 
2Вед. Нехай у ХХІ столітті на морі, на суші, під водою і в космічних просторах 
лунає радісний, невгамовний сміх, а сльози виступають на очах тільки від 
радості. 
 
1Вед. Хочеться вірити, що над землею України, над нами завжди світитиме 
золоте сонце на чистому блакитному просторі всесвіту. 
 
1уч.Україна – це небо блакитне, 
А в тім небі – зірки золоті. 
Сяють нам з високості привітно 
Ці два кольори, ніжні й прості. 
 
2уч. Україна – це жовта пшениця 
І блакитні волошки у ній, 
Гей, як любо кругом – подивися! – 
В тій країні коханій моїй! 
 
3уч. Угорі – небозвід оксамитний, 
А  внизу  - колосисті поля. 
Край вітчизняний, край наш привітний – 
Рідне небо і рідна земля.  
 
4уч. Як хочеться, щоб тихо ніч пройшла! 
Як  хочеться, щоб світлий день настав! 
Щоб Україна в мирі зажила! 



І щоб, ніхто нікого не вбивав!!! 
 
5уч. Моя Україно! Ти сильна й багата, 
У тебе мільйони найкращих синів, 
І мова твоя, солов’їна й крилата, 
Ще світу покаже величний мотив. 
 
1Вед. Так миру хочу… Дуже хочу миру! 
Бо має сенс лише тоді життя, 
Як відчуваєш щастя, радість щиру 
І йдеш у світле, мирне майбуття. 
 
2Вед. Я миру зичу всім вам, добрі люди! 
Хай не затьмарить небосхил війна. 
Нехай над світом мирне небо буде 
Й веселка кольорова, осяйна! 
 
1Вед. Ми бажаємо вам усіх світлих днів і нехай щастить. 
 Дякуємо за увагу! 
 
 

Сценарій підготувала М.Шульга 
Заступник директора школи з виховної роботи 


