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звучать позивні
В.1. Весна така, аж серце завмирає!
Земля квітує та звучать пісні
І свято Перемоги йде по краю
Найкраще наше свято на землі.
В.2. Скільки часу минуло з тих пір
Травень серце здіймає крилато
Не забудь Перемоги тепло
Хоч далеко від нас сорок п’ятий.
В.3. Ми знов прийдем до вічного вогню
Рокам ніколи пам’яті не стерти
Про тих хто пережив страшну війну
І тих хто залишивсь в обіймах смерті.
В.4. Це свято не затьмариться в віках
В цей день нестимуть на могили квіти
Не обміліє пам’яті ріка
В серцях нащадків буде вічно жити.
В.1. Ми свято шануємо пам’ять усіх
Хто власним життям нашу юність зберіг,
Хто впав за свободу у грізну годину
За землю священну за Україну.
В.2. Урочистий мітинг, присвячений 70 річниці Великої Перемоги оголошується
відкритим.
ЗВУЧИТЬ ГІМН УКРАЇНИ
Виходять учні із запаленими свічками у руках
1. Коли верстаю в завтрашнє дорогу,
Нового дня виважую мотив,
Я думаю про нашу Перемогу
І стяг,що над Рейхстагом лопотів.
2. Давно мовчать гарматні жерла.
Гарячі кулі одсвистали,
Та слава тих років не вмерла:
Вона зійшла на п’єдестали.
3. Народжена в смертельнім герці,
Живе у бронзі і граніті.
Живе у кожнім чеснім серці,
Лунає скрізь по білім світі.
4. Слава тим, хто здобув Перемогу!
ВСІ:Слава!Слава! Слава!
5. Вічна слава тим, хто смертю хоробрих загинув!
ВСІ:Слава!Слава! Слава!
6.Ми народжені після Другої Світової війни. Ми, нащадки воїнів –
переможців…
ВСІ: Засуджуємо тебе, війна!
7.Ми засуджуємо тебе, за руїни міст та сіл
1. За понівечений Київ

2. За спалений хліб
3. За кров і сльози
4. За сиріт і вдів
5. За дітей, позбавлених дитинства…
ВСІ: Судимо і проклинаємо тебе, війна!
6.
…Колись давно, одразу по війні, у визволених селах вогонь
обережно несли від хати до хати, щоб зігрітися самим і зігріти інших.
Щоб освітити хату, а радістю душі.
7.
Отак і вогонь життя іде від покоління до покоління – в
майбутнє.
1.
Спасибі ж вам, за збережене життя, воїни Перемоги!
2.
Ми присягаємось вам:
ВСІ: Ніхто не забутий! Ніщо не забуте!
І безвісти, ніхто не пропав!
Кладуть свічки , що горять до братської могили
ПІСНЯ „А ПАМ’ЯТЬ ЖИВА“
В.3. Упав солдат в бою нерівнім
На трав настелені мости
Та поклялися друзі вірні
До перемоги з ним прийти.
В.4. Й таки прийшли. О тій годині,
Коли настав кінець війни,
Він розписався у Берліні
Своїм багнетом на стіні.
В.1. Коли ж додому повертали
Звільнивши від напруги світ
До праці вірні друзі стали,
А він підвівся на граніт.
В.2. Підвівсь і став, як образ слави
Отих, що ніч перемогли,
Щоб діти вільної держави
Рівнятися на них могли.
ВИХІД УЧНІВ ШКОЛИ
1. Та жорстока війна
Не ввірвалась в дитинство моє,
Листоноша в наш дім
Не приносила чорної звістки.
2. Але спокою пам’ять
Ні вдень, ні вночі недає,
Бо так рясно зішли
По страждальній землі обеліски.
3. Стоїть обеліск,
І на нім імена.
Які вкарбувала священна війна.
4. Стоїть обеліск, над печаллю могил,
Бійців з Придніпров’я і з галицьких сіл.

5. Стоїть обеліск, в нім скорбота німа.
Що в селах Вкраїни синів тих нема.
6. Вони тут не сіють . вони тут не жнуть,
Лиш вогники –квіти їм люди кладуть.
7. Лиш сльози вмивають синів імена,
Що їх із собою забрала війна.
8. Понад 2,5 млн. життів було віддано за мирне небо. І щоб
вшанувати хвилиною мовчання кожного. То вона б тривала 640
років, 18 днів, 21 годину 2 хвилини
9. Згадаймо всіх поіменно,
В місті, в селі, і на хуторі дальному теж.
10.Кожного з тих, хто в солдатських атаках нелегких
Бачив майбутнє в жорстоких загравах пожеж.
11.Кожного з тих… Не було серед них невідомих,
І непомітних, незнанних між них не було.
В.3. Згадаєм хто відважно воював,
Хто не боявся горя і знемоги
Хто впав в бою за крок до перемоги
Хто в смертну мить Вітчизну оспівав.
В.4. Згадаймо всіх поіменно,
Горем згадаєм своїм
Це потрібно не мертвим,
Це потрібно живим.
Звучить Реквієм. Читаються списки
В.1. Пам’ятайте про тих, що безвісти пропали
В.2. Пам’ятайте про тих, що не встали , як впали.
В.3. Пам’ятайте про тих, що згоріли , як зорі, Такі чисті і чесні, як повітря прозоре.
В.4. Пам’ятайте про тих, що за правду повстали
В.1. Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах
В.2. Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки
В.3. Є в місцях невідомих, невідомі останки
В.4. Є в лісах, є в горах, і є під горою –
В.1. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв.
В.2. Пам’ятайте про них і в праці і в пісні –
В.3. Хай відомими стануть всі герої безвісні.
В.4. За ниви хлібні й ранки солов’їні,
За вітру шум і лагідні світання,
Усіх загиблих пошануймо нині
Скорботною хвилиною мовчання.
В.1. Хвилина мовчання, затихли всі кроки,
Скорботи хвилина, громада мовчить
Ніколи нехай не вертаються роки

Димами не вкриється неба блакить.
Хвилина мовчання метроном.
Виходить солістка, читає вірш, після якого, без оголошення, виконує
пісню „Мой милый если б не было войны“).
Я прокидаюсь часто у тривозі,
Коли мені ввижається у сні,
Що ти прийшов, спинився при дорозі,
І прямо в очі дивишся мені.
А ти не йшов…
І відшуміли грози,
І стиглі трави полягли в покосі,
І вітер засвітив свої вогні.
Давно не жду, що ти відчиниш двері,
Вже забуваю блиск твоїх очей…
Лише в рядках на зжовклому папері
Той промінь й досі б’ється гаряче…
В.2. Ми думаєм про вас , хто не вернувся з битви,
Ми думаєм про вас, хто нині ще живий.
Ми будемо за вас свій отчий край любити
І на землі своїй лишати добрий слід.
В.3.Я до них покладу найкрасивіші квіти землі
І холодний граніт обігрію своїми руками.
Пролітають роки, як у небі ключі журавлів,
І все менше стає ветеранів з роками.
В.4.Ми всі схиляємо голови низько,
Щоб шану солдатам віддать.
Несемо квіти пам'яті до обелісків,
Де вічним сном солдати сплять.
В.1. Право покласти квіти до братської могили надається учням школи
та жителям села Явдотівки
ПОКЛАДАННЯ КВІТІВ ДО БРАТСЬКОЇ МОГИЛИ
В.2. Яке це щастя в мирі жити
Коли не має зла ніде
І хочеться весь світ любити
Всю землю та усіх людей.

В.3. Вітаємо зі святом всіх вас щиро
Живіть в здоров’ї , щасті і теплі
Бажаємо любові, світла, миру
На нашій рідній і святій землі.
В.4. Хай пісня лине в синь небес крилату,
У мирне небо хай зліта салют!
День Перемоги - це найкраще свято
І на землі хай в мирі всі живуть!
В.1. Мир – це квіти у сонячних росах.
В.2. Мир – це радість малих і дорослих.
В.3. Мир – це усмішка в очах матусі.
В.4. Мир – це лани золотаво-русі.
В.1. Хай літають завжди журавлі, колоски видзвонюють налиті.
В.2. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх малят на цілім світі!
В.3. Шумлять вітри в знаменах синьо-жовтих, сміється щиро небо голубе
В.4. В святкових, пишних, радісних обновах ще більше я
люблю,Явдотівко,тебе.
В.1. Вінком для тебе перемоги слава і чисте небо, мирне, голубе,
В.2. Квітуй, рости в труді, моя державо, ми ще не раз прославимо тебе!
Разом: Ми хочемо без воїн жити!
Хай буде мир на всій землі!
В.3. Урочистий мітинг присвячений 70 річниці Великої Перемоги оголошується
закритим!
ЗВУЧИТЬ ГІМН УКРАЇНИ
ЗВУЧИТЬ ПІСНЯ „Перемога“

