Пам’ятаймо про все і про всіх!
Сценарій свята до Дня Перемоги
Ведуча. Все далі і далі відходить від нас та далека, жахлива війна, яка принесла стільки
горя на українську землю, насіяла розпачу та біди, змінила історію народів. Про тих, хто
пройшов горнило Другої світової, про тих, хто не вижив, і про тих, хто дожив до
Перемоги, – наша сьогоднішня розповідь, наша шана, наша пам’ять.
Учень 1.
В дні травневі, мріями багаті,
Коли щастя хлюпає з пісень,
Ми щороку зустрічаєм свято –
Перемоги радісної день.
Учень 2.
Бо живуть у пам'яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не повернулись із походів
Грізної великої війни.
Учень 3.
Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,
Як зіницю ока, берегти.
Ведуча. 9 травня 1945 року…День Перемоги… Для юних – це вже давнина. Минуло
мирних 66 років,
як з нашої землі ненависна війна втікла полохливим кроком. За 66 мирних років
народилися покоління наших батьків, рідних. Але кожне нове покоління дивиться на
минуле очима свого часу. Утім, такі події єднають усіх, з роками набуваючи ще більшої
ваги…
Учень 1.
Роки над нами пропливали,
І час випробувань прийшов.
Жінки солдатів проводжали,
Сльозою в погляді дрижали
Надія, віра і любов!
Учень 2.
Про жінок воєнної пори видано сотні книжок, знято багато кінофільмів, написано безліч
картин. Віктор Голованів у книжці «Хліб, що пахне порохом» згадує: «Минуло багато
років, а я й досі пам’ятаю обличчя тих жінок, голодних, бідно одягнутих, які провели
своїх чоловіків на фронт. Вони запрягали себе в плуг і, не шкодуючи сили, орали землю,
щоб дати країні хліб. Такого довіку не забути, не описати. Перед нашими трудівницями,
матерями, дружинами, сестрами ми в неоплатному боргу»
Ведуча. Вашій увазі пропонуємо пісню «Огонек»
Учень 3. Сьогодні ми з великою вдячністю згадуємо Вас, солдатські вдови. Паморозь
лягла на ваші скроні, роки поорали зморшками обличчя, але серця залишилися молодими
І свято бережуть пам’ять про останні хвилини перед розлукою. Рани солдат озиваються в
серцях дітей та онуків, дружин та матерів загиблих.
Ведуча. Послухайте вірш Костянтина Симонова «Жди меня»,
Читає
(Читання вірша.)

Учень 1. Людська пам’ять…
Вона має свої межі. Людина може забути щось, однак усі не можуть забути все. Окрім
індивідуальної пам’яті, є пам’ять колективна, народна, загальнолюдська.
Учень 2.
В цей день до вас я звертаюсь,
Серцем промовляю:
Залиште на годину щоденні турботи,
Згадайте чоловіка, товариша, дідуся чи брата,
Дружину, сестру чи посивілу матір –
Усіх, хто кував Перемогу й загинув
За вас і за мене,
За всю Україну…
Ведуча. Вірш Олега Орача «Пам’ять».
Учень 3. Ми не повинні, не маємо права забути те, що відбулося 65 років тому: якою
ціною завойовано мир, чому нам пощастило народитися вільними людьми, кому ми
повинні дякувати за це… Велика вдячність усім, хто кував Перемогу, пам’ять про цих
людей ми пронесемо у своїх серцях через усе життя. Тож пам’ятаймо про все і про всіх!
Ведуча. «Хвилинка спогадів»
…Старенька мати йде до свого сина…
Гранітні плити плачуть під ногами,
Стукоче серце в грудях, ниє спина.
– Як важко було у часи розлуки
Без тебе жити і без твого тата…
Тече сльоза і падає на плити.
Зі стелі очі дивляться хлоп’ячі.
Їм тільки жити, жити і творити,
Вони ж навік залишаться дитячі.
Стоїть старенька й плаче, ні – ридає…
Стоїть старенька жінка-мати на могилі,
Від чоловіка, сина погляд відвести не в силі,
А вони довічно житимуть у сні.
Вони приходять в материне серце –
В боях полеглі воїни-сини…
Учень 1. Ми свято шануємо пам’ять усіх,
Хто власним життям нашу гідність зберіг,
Хто впав за свободу у грізну годину,
За землю священну, за Україну.
Учень 2. Скільки часу минуло з тих пір!
Травень серце здіймає крилато.
Не забудь Перемоги тепло,
Хоч далеко від нас сорок п'ятий!
Учень 3. Живімо в мирі й злагоді –
Життя таке прекрасне!
І будьмо вдячні завжди тим,
Хто дав нам таке щастя!
Учень 1. Дорогі жінки, матері, бабусі, прабабусі!
Нехай вам щастя Господь посилає.
Нехай вас лихо завжди обминає,
Нехай вам довго ще сонечко світить.
Цього вам бажають з любов’ю
Ваші правнуки, внуки і діти.
Ведуча. Пісня «Если в небе сонце светит»

Ведуча. Щиро вітаємо всіх вас із Днем Перемоги!
День перемоги – велике і світле свято.
Прийміть у цей передсвятковий день побажання міцного
здоров’я, добробуту, довгих років життя, родинного затишку і
вічного миру.
Учень 2. Нехай вогонь життя для вас
Палає довго і яскраво,
Освітлюючи цей прекрасний світ.
Учень 3. Від серця щирого бажаємо
Щасливо ще прожити
Багато славних літ.

