Сценарій до свята День Європи „Ми – європейці“
Дата проведення – 16.05.2013р.
Місце проведення – с. Малиничі
В фойє будинку культури оформлено книжково-ілюстративну виставку
«Україна. Європа. Світ – 2016».
На авансцені розміщено мультимедійне обладнання.
Пісня про Україну ________________________________
Ведучий .

Україно, моя держава!
Про тебе лине у світі слава.
Така могутня, як сила неба,
Дивись, людино, це все для тебе!

Ведуча.

Моя країна – соборна, вільна!
Моя країна – держава вільна!
Вона у всесвіті одна така,
Вона серед усіх країн свята!

Ведучий. Любов до Вітчизни не примушує заплющувати очі на досягнення
іноземців. Навпаки,чим більше ми любимо Вітчизну, тим більше намагаємося
збагатити свою країну скарбами, здобутими не з її надр.
Ведуча Щоб рухатись у перед потрібно не лише любити Батьківщину, а й
знати та поважати своїх сусідів. Ми живемо в унісон з Європою, мислимо поєвропейські, у нас спільні ідеали.
Ведучий Ми раді Вас вітати на святі „В Європу з Україною в серці“,
приуроченому Дню Європи.
Ведуча. Рішення стосовно Дня Європи було прийнято в 1985 році на самміті
ЄС у Мілані. Від тоді це свято відзначається кожного року.
В Україні, згідно Указу Президента з 2003 року День Європи ми святкуємо в
третю суботу травня.
Ведучий.

Цей день став символом нового початку, вільного та успішного

шляху, мирної співпраці між суверенними націями, що ґрунтується на спільних
цінностях та спільних інтересах, миру, солідарності, демократії, добробуту
людей та верховенства права. Прагнення до європейського рівня життя,

європейських цінностей і стандартів визначило європейський вибір нашої
країни
Ведуча.

Це свято в черговий раз нагадує нам, що Європа починається не за

кордоном України, вона починається у серці кожного українця.
Ведучий. До вітального слова запрошується _______________________
ПІСНЯ _______________________________________________________
ВЕДУЧА. Україна, як дівчина гарна,
Свою незалежність в руках колихала.
Тепер до мети Україна іде,
В Євросоюз вона увійде.
ВЕДУЧИЙ.

Європейський Парламент,
Як український орнамент
Україні шлях прокладає,
Євросоюз її щиро вітає

Ведуча. Зв'язки між Україною та Європейським Союзом виміряються століттями. І
ЄС і Україна прагнуть розвитку, тісного та взаємовигідного партнерства, яке лягає в
основу майбутнього нової Європи, це результат багаторічної

інтеграційної

діяльності.
ВЕДУЧИЙ. До Європейського Союзу входить 27 могутніх країн. Символом
досконалості, повноти і єдності є прапор Європи. На прапорі зображено 12 золотих
зірок, які символізують солідарність і гармонію між народами.
ВЕДУЧИЙ. Європейський гімн – це гімн не лише Євросоюзу, а й усієї Європи. Без
слів, універсальною мовою музики, гімн виражає ідеали свободи, миру та
солідарності, на яких тримається Європа.
ЗВУЧИТЬ Європейський гімн
ВЕДУЧА. Відчинилася Європа для малої дитини,
Засвітилась у небі України зоря.

Все у світі стрімкому неповторне й єдине,
Все дитині належить – сонце, небо й земля.
ВЕДУЧИЙ.

Серед ласки батьків народилась надія,
Серед квітів – дерев Виростає дитя.
Сонце дасть йому Мужності й сили
Синє небо дарує віру й гарні знання.

ВЕДУЧА.

Українці ми щирі,
Європейські ми діти,
Нас єднає у мирі
Європейська сім’я.

ВЕДУЧИЙ.

Будьмо ж дружні, щасливі,
На добро всі багаті,
Щоб у кожне віконце
Доля радість несла.

Куточків різних на Землі багато.
Європа серед них – найкраща над усім,
Бо саме тут нас народила мати.
Європа – наш великий спільний дім!
Європа – наш сильний дім!,
Європа – колиска усіх країн!
Шляхом єдиним, прямуй до мети,
Європа – це дім, де живем я і ти.
У серці Європи я народилась,
Я – українка, – пишаюся цим!
Пісня вкраїнська, звичай, культура,
Сьогодні відомі у світі усім.
Ми – українці, і це звучить гордо.
Вивчи історію й мову свою.
Буде пишатись тобою Європа
Буде вітати твою зорю.

Громадянином європейським хочу стати,
Щоб неньки моєї було ліпшим життя,
Щоб країна була конкурентноспроможна,
А кожна родина щаслива й заможна
ПІСНЯ __________________________________________________
ВЕДУЧА.

Європа – колиска культури і мудрості,
Всім наукам початок вірний дала
Всіх людей закликає до миру і людяності,
Світло знань у країни усі принесла.

ВЕДУЧИЙ. Україна як молода суверенна держава прагне творчо
переосмислити світовий досвід і як член Ради Європи долучитися до нього в
інтелектуальному й організаційному планах.
ПІСНЯ ________________________________________________
ВЕДУЧИЙ. Попереду чекає велика робота. Яка вимагає від нас об’єднання
зусиль, політичної волі та високого професіоналізму і відповідальності. Тому
цього дня давайте побажаємо собі терпіння та рішучості у справі, становлення
України в якості дійсно європейської держави.
ВЕДУЧИЙ. Тож давайте ми з вами своїми вчинками, як майбутнє покоління,
будемо дотримуватися всіх цих понять, доказуючи, що ми є європейці і Україна
– Європейська держава.
ВЕДУЧА. Тож дозвольте побажати всім присутнім Чистого неба над головою,
спокійного й радісного життя. Добра, миру, злагоди !
Живімо з Європою!
ПІСНЯ

_________________________________________

