
 

 

З родини йде життя людини 
Свято сім’ї 

Обладнання: на дошці плакат із назвою свята, мультимедійна презентація 

про клас, на стінах розвішені вислови про родину, сім’ю; виставка творчих 

робіт „Золоті руки моєї мами, бабусі“, „сонечко“; святково прикрашений клас 

кольоровими кульками та вишитими рушниками, на столах скатертини, 

солодощі та напої, серветки, деякі стільці із сюрпризами (прикріплені 

цукерки), на учительському столі – ваза із квітами, кетягами калини. 

Крилаті вислови до свята. 
Шануй батька та Бога – буде тобі всюди дорога. 

Виховуємо хлопчика – формуємо людину, виховуємо дівчину – створюємо 

всесвіт. 

Найдорожчий клад, як в родині лад. 

За ледачим чоловіком жінка марніє, а за хорошим – молодіє. 

Як мати рідненька, то й сорочка біленька. 

У дитини заболить пальчик, а у матері серце. 

Нема у світі цвіту гарнішого над маківочку, нема ж кого ріднішого над 

матіночку. 

Добрі діти – батькам вінець, а злі діти – кінець. 

Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько. 

Материн гнів, як весняний сніг: рясно впаде, та скоро розтане. 

Без сім'ї нема щастя на землі. 

Є три біди у людини: смерть, старість і погані діти. 

 

Виходять двоє ведучих. 

1 учень. Добрий день, шановна родино! Наше свято – це ще одна сходинка 

до сімейного зближення, до родинного єднання „в сім’ї вольній, новій“. 

2 учень. 

Добрий день, люди добрі, 

Що сидять в нашій господі! 

Раді святом вас вітати, 

Щастя і добра бажати. 

Учні (разом) Добрий день! 

1 учень. 

Правда, чудова ця фраза? 

Вона зближує з вами одразу 

Сьогодні, гадаєш, якраз буде вчасно, 

Щоб у всіх був дійсно чудовий настрій, 

Упоравшись з ділом, хіба нам не варто, 

Зустрітися з піснею чи навіть із жартом. 

2 учень. 
Вклоняємось всім вам доземно, 



Як батьківській хаті з далеких доріг, 

Як хлібу, що матінка чемно 

Кладе на вкраїнський рушник. 

Бо ж нашому роду нема переводу, 

Хай пісня єднає коріння святі, 

Дай, Боже, нам віру і братню згоду 

На довгії роки, на вічні роки 

1 учень. 
Гостей дорогих ми вітаємо щиро, 

Стрічаємо з хлібом, любов’ю і миром. 

Хліб ясниться в хаті, 

Сіяють очі щирі, 

Щоб жилось у правді, щоб жилось у мирі. 

2 учень. 

Із колосків полтавської пшениці 

Прийміть в дарунок наші паляниці. 

1 учень. 
Хай цей хліб, який нагадує вам рідний дім, 

Стане сьогодні символом родинного свята. 

Вручення короваю. 

 

Пісня „Зеленеє жито, зелене“ 

Ой зелене жито, зелене, 

Хорошії гості у мене. 

Зеленеє жито женці жнуть, 

Хорошії гості мене ждуть. 

Ой зелене жито, зелене, 

Хорошії гості у мене. 

Зеленеє жито при межі, 

Хорошії гості від душі. 

Ой зелене жито, зелене, 

Хорошії гості у мене. 

Зеленеє жито ще й овес, – 

Тут зібрався рід наш увесь. 

 

Слово класного керівника. 

 

Доброго дня, шановні батьки та рідні! Я дуже рада, що ми всі тут зібралися 

на святі „З родини йде життя людини“. В Україні говорять: „Без сім’ї немає 

щастя на землі“. Саме в сім’ї дитина робить свої найперші кроки, звідси вона 

виходить у широкий світ, навчається любові і добра, тут вчиться шанувати 

свій рід, свою землю, берегти пам’ять свого роду. 

Родина – це не тільки родичі, це друзі, наш клас, школа й увесь народ. 

Батьки – це найцінніше, що є в кожної дитини. 



Для мене, крім моїх батьків, родина – це мої 18 учнів, з якими ми несміливо 

1 вересня 2007 року переступили поріг 5 класу. Спитаєте, чи було страшно? – 

Так! Але на сьогодні ми – дружня, цікава, єдина родина, частинка родини 

гімназії. І я намагаюся робити все, аби зберегти родинний вогник у кожного з 

них. 

Комп’ютерна презентація про клас. 

1 учень. 

Кожен з нас добре знає своїх бабусь та дідусів, цих невтомних трудівників, 

скарбничих мудрості нашого народу, зберігачів сімейних традицій, цікавих 

казкарів. Вони люблять нас, своїх онуків, передають нам свої знання і 

уміння. 

(Розповіді учнів про бабусь та дідусів з представленням речей, створених 

їхніми руками. Можливо, бабусі самі поділяться своїми уміннями в класі, 

розкажуть щось цікаве). 

Учень (хлопчик). 
Ой бабусенько рідненька, 

Чарівниченько любенька, 

Твої руки золоті 

В невсипущому труді. 

Твою працю я шаную, 

Твоє серце добре чую. 

І тебе, – я побажаю, – 

Хай сонечко завжди вітає! 

Учениця. 
Цілую бабусині натруджені руки, 

Що знали в житті і любов, і розлуки, 

Що вміють такий смачний хліб випікати 

І людям добро завжди дарувати. 

Учень. 
Любий, добрий наш дідусю, 

Ми – твої внучата, 

Прибігаємо до тебе, 

Щастя побажати. 

Хоч твоє волосся сивиною 

Густо посріблилось, 

Ти для нас, дітей маленьких, 

Другом залишився. 

Учениця. 
Ти нас батькові й матусі 

Помагаєш вчити, 

Як бути чесним, добрим, 

Як по правді жити. 

Ми твої слова розважні 

Пам’ятати будем 



І в життя твою науку 

Понесемо всюди. 

(Танок «Ча – ча - ча» у виконанні_______________) 

2 учень. 
Батько і мати – найрідніші і найближчі кожному з нас люди. Від них ми 

одержуємо життя. Вони нас вчать, вкладають у наші вуста добрі слова. 

Давайте привітаємо тих батьків, які сьогодні завітали до нас на свято 

(Оплески дітей). 

Учень. 
Не скупіться на теплі слова, 

Бо у світі багато тепла 

Лиш від рідної хати 

Та від лагідних рук мами й тата. 

Учениця. 
Коли зміцніють крила, щоб літати, 

Не забувай про рідних маму й тата. 

Та встигни добре слово їм сказати, 

Допоки ти живеш у рідній хаті. 

Учень. 
Ніхто мене так на світі, 

Як вони, не любить. 

Дай же, Боже, щоб я виріс, 

В школі гарно вчився, 

Щоб я батькові і неньці 

Добре відплатився. 

Звучить пісня «Чорнобривці» 

ЧОРНОБРИВЦІ 

Чорнобривців насіяла мати 

У моїм світанковім краю, 

Та й навчила веснянки співати 

Про квітучу надію свою. 

Приспів: 

Як на ті чорнобривці погляну, 

Бачу матір стареньку, 

Бачу руки твої, моя мамо, 

Твою ласку я чую, рідненька. 

Я розлуки та зустрічі знаю, 

Бачив я у чужій стороні 

Чорнобривці із рідного краю. 

Що насіяла ти навесні. 

Приспів. 

Прилітають до нашого поля 

Із далеких країв журавлі. 

Розквітають і квіти, і доля 

На моїй українській землі. 



Приспів. 

2 учень. 
Нехай не ображаються наші батьки, бабусі, дідусі, та найдорожчою для дітей 

завжди була мама. Слово „мама“ входить у наше життя тихо й непомітно. От 

тільки не дано нам запам’ятати цю мить, як не згадати й того дня, коли над 

нашою колискою вперше схилилася мати. Вона оберігає нас від усього злого, 

і в самому звучанні цього слова – наш захисток. 

У кожної мами своє ім’я. А що ж воно означає? 

Кожен учень коротко розповідає про тлумачення імені своєї мами. 

(На дошці „сонечко“, кожен учень підходить до дошки й прикріплює смужку 

з іменем своєї матері) 

Що означає ім'я ОЛЕНА 
Слово догречеського походження, тлумачення неясне, можливо означає 

"вибрана, світла". 

Тримається дещо замкнуто, живе своїм внутрішнім світом. Дуже довірлива, 

але якщо хто скористається цією її якістю й обдурить її, то Олена неодмінно 

покарає ошуканця, виявивши при цьому неабияку винахідливість. 

Вона може підібрати на вулиці бездомного щеняту, принести його додому 

батьки Легко захоплюється якою-небудь справою. Намагається в'язати, шити, 

вишивати. 

Їй подобається краса в речах. Характером більше схожа на батька. 

Життєрадісна, емоційна натура з багатою фантазією. Найбільших успіхів 

Олена домагається в професіях, де потрібне вміння спілкуватися з людьми. 

Поглинена своїми щиросердечними переживаннями, байдужа до побутових 

проблем, обходиться лише необхідним. У родині створює атмосферу миру й 

спокою. Домувальниця й турботлива мати. 

Що означає ім'я ОКСАНА 
Українська розмовна форма імені Ксенія. Приблизно походить від "ксеніа" – 

"гостинність". Оксана тримається самостійно, наполегливо домагається 

бажаного й болісно сприймає спроби хоч у чомусь їй перешкодити. 

Своїх таємниць не довіряє нікому. Оксана тримається скромно, але в мріях 

будує грандіозні життєві плани. Вийшовши заміж, Оксана залишається 

непередбаченою людиною. Якщо чоловік ненавмисно розбудить її ранком, то 

в неї може зіпсуватися настрій на весь день. Вона може зненацька захопитися 

чимсь, почати відвідувати заняття на яких-небудь курсах або займатися в 

спортивній секції. У відносинах з дітьми здатна виявити безмежне терпіння, 

займаючись із ними уроками. Намагається перевиховати чоловіка, але, 

зіштовхнувшись із опором, залишає його в спокої. Важко уживаєтся зі 

свекрухою. У перекладі із грецького Ксенія – "іноземка", "мандрівниця", 

"гостя". Покровителькою імені є Ксенія Петербурзька. Якщо говорити про ті 

якості, які властиві власниці даного імені, це насамперед доброта, чуттєвість, 

ніжність, вірність. Її чесність стосовно людей вражає навколишніх. Вона 

завжди рада допомогти ближньому в лиху. 

 

 



Що означає ім'я НАДІЯ 

Ім'я запозичене зі старослов'янської мови. Надія часто буває єдиною дитиною 

в родині. Вона дуже рухлива, емоції в неї вирують. Завжди прагне бути в 

компанії. Вона тверда у своїх намірах, цілеспрямована, не проявляє зайвої 

чутливості. Їй властивий розрахунок у діях. У відносинах із чоловіком здатна 

виявити емоційність, але щиросердечні пориви зберігає усередині себе. Її 

товариськість і веселість приймають помірний характер. Намагається 

займатися конкретною справою й не витрачати впусту час на беззмістовні 

розмови. У родині займає чільне положення й командує своїм чоловіком, але 

робить це з тактом і ненастирливо. Надія більшу частину часу присвячує 

домашньому господарству. Вона працьовита й все встигає зробити. Дітей 

учить скромності в поводженні й у побуті. Мати для них беззастережний 

авторитет. 

Що означає ім'я НАТАЛЯ 
Ім'я походить від латинського слова "наталіс" – рідний. Устигає брати участь 

у всіх громадських справах, любить чути похвалу на свою адресу. 

У неї добрий і веселий характер, вона рішуча й діяльна. Здатна захистити 

слабкого й скривдженого. Недоліком є її нетерпимість до критичних 

зауважень - може раптово спалахнути через сказані мимохідь декілька слів. 

Наталя гостинна, любить подорожувати. Наталя – самолюбна людина й 

похвала для неї є наймогутнішим стимулом у житті. Чоловікові необхідно 

частіше користуватися цією слабістю своєї дружини, і в той же час 

постаратися назавжди позбутися від звички робити зауваження й давати 

цінні вказівки по всяких дрібницях. Це дуже дратує Наталю, вибиває її із 

працездатного стану. 

Що означає ім'я СВІТЛАНА 

Ім'я слов'янського походження, від слова "світла". Світлана з дитинства 

відрізняється суперечливим і складним характером. Вона дуже високої про 

себе думки. Багато часу приділяє суспільній роботі, у неї є схильність 

командувати. Світлана – добра людина й здатна надати зовсім безкорисливу 

допомогу. Замолоду починає особливо ретельно стежити за своєю 

зовнішністю, в одязі намагається додержуватися моди. У випадку постійних 

невдач у житті здатна засвоїти уроки зі зроблених помилок і круто змінити 

свій спосіб життя. Може поміняти роботу, стати більше поступливою й 

товариською. Добре пристосовується до обстановки. Не позбавлена 

працьовитості. Щастя Світлани завжди залежить від неї самої. Здатна бути 

гнучкою й дипломатичною у відносинах із чоловіком і родичами, тому всі 

ставляться до неї з любов'ю. Дуже прив'язана до дітей, багато зусиль 

докладає, щоб дати їм гарну освіту. З віком стає зразковою господаркою. 

Що означає ім'я ЛАРИСА 
Ім'я походить від латинського слова "лярус", що означає "чайку". 

Доросла Лариса часто повністю присвячує себе роботі й улюбленій справі. 

Вона, як правило, багато обдарована . Беззавітно любить дітей. 

М'якість характеру і доброта – її риси характеру. Лариса багато чого приймає 

близько до серця, легко ранима. Вийшовши заміж, не намагається займатися 



перевихованням свого чоловіка, приймає його таким, який він є зі своїми 

недоліками. В інтимних відносинах Лариса – ніжна, тонка, чутлива жінка. 

Терпимо ставиться до не завжди справедливого до неї відношення. 

Вірна в подружніх відносинах. 

Що означає ім'я ЛЮДМИЛА 
Це слов'янське ім'я, що означає "мила людям". Людмила з раннього 

дитинства освоює навички ведення домашнього господарства. Свої обов'язки 

по будинку виконує старанно, любить створювати затишну обстановку. 

Приділяє багато часу й сил, щоб завжди бути на висоті. Людмила може 

домогтися гарних результатів у мистецтві й у діяльності, що вимагає вміння 

знаходити контакт із людьми. Вона чудово готує, проявляючи в процесі 

готування страв винахідливість і своєрідний підхід у самих звичайних 

випадках. Діти завжди виглядають ошатно. Чоловік може часом проявляти 

невдоволення надмірною самостійністю Людмили і з цієї причини у 

відносинах можуть виникнути серйозні ускладнення. 

Що означає ім'я ІРИНА 
Ім'я давньогрецького походження, означає "мир, спокій". У дитячі роки Ірина 

самостійна й рішуча. Прагне більше перебувати в товаристві батька, ніж 

матері. Має гарні здібності. Здатна реально підходити до оцінки 

навколишньої дійсності. Любить читати фантастичні романи й детективи, 

захоплюється спортом. Проливати сльози, співпереживаючи героям книги, 

ніколи не буде, тому що почуття сентиментальності їй не властиве, навпаки, 

у її характері присутня жорстокість. Відповідально підходить до виконання 

будь-якої роботи. Товариська, швидко встановлює контакт із незнайомими 

людьми. Завжди прагне зберегти незалежність. Віддана, вірна дружина й 

буде користуватися повагою чоловіка й дітей. Професійна діяльність у її 

житті завжди відіграє істотну роль. Ірина вміє добре готувати, захоплюється 

модними системами виховання дітей. 

Що означає ім'я ЖАННА 
Французький варіант імені Іоанна. Жанна в дитинстві дуже своєрідна дитина. 

Характером більше схожа на батька. Переймає в нього впертість, 

себелюбність. Багато займається спортом, захоплюється лижами, плаванням, 

волейболом. Часто вибирає чоловічу професію, вона може стати, наприклад, 

відмінним водієм. В одязі віддає перевагу штаням – джинсам, в ошатному 

платті її можна побачити дуже рідко – на якому-небудь новорічному балі. 

Може бути непереборною, але користується цим рідко. Зв'язує своє життя з 

людиною, яку знає давно й добре, іноді це може бути товариш зі шкільних 

часів. Жанна в родині лідер. Чоловік завжди може покластися на її інтуїцію й 

енергію. Готуванням обідів частіше займається чоловік, Жанна займається 

домашнім господарством за настрою. У вихованні дітей сповідує строгість, 

чіткий розподіл обов'язків. 

Що означає ім'я ТЕТЯНА 
Ім'я по одній з версій має давньогрецьке походження й означає "упорядниця, 

засновниця". 



Тетяна – емоційна натура, уміє постояти за себе, практична й принципова. 

Але принципи її багато в чому залежать від настрою. Важко переносить 

одноманітність.  З віком Тетяна стає впертою й владною, вона ясно розуміє, 

що їй потрібно в житті, і не виносить заперечень. Здатна виконати будь-яку 

роботу. Сімейне життя не завжди складається вдало, тому що Тетяна прагне 

нав'язати свою волю чоловікові, може без особливого приводу влаштувати 

скандал. Діти ставляться до неї насторожено, для них вона строга мати. 

Велику увагу приділяє зовнішньому вигляду, витрачає багато грошей на 

одяг, що сподобався. Любить займатися домашнім консервуванням. У 

старшому віці стає більше терпимою, сімейні відносини стають головними в 

житті. 

Учень 1. 

–  Розкажіть мені, мамо, про вишні. 

Їх було так багато в саду… 

Учень 2. 

– Були, сину, морози, невтішні, 

А вони кого хочеш зведуть. 

Учень 1. 

–  Розкажіть мені, мамо, про зорі, 

Чи такими були і колись? 

Учень 2. 

– А той, сину, хто виріс у горі – 

Не часто на зорі дививсь. 

Учень 1. 

– Розкажіть мені, мамо, про долю, 

Чи людині підвладна вона? 

Учень 2. 

– Наша доля , мій сину, як море – 

Той пливе лиш, хто має човна. 

Учень 1. 

– Розкажіть мені, мамо, про роки – 

Чи спливають помітно вони? 

Учень 2. 

–  Роки, сину, помітні…допоки… 

Матерів пам’ятають сини. 

Пісня _________________________________ виконує__________________. 

Сценка (мати та син) 

– Матусю, а правда, що небо на залізних стовпах тримається? 

– Так, синочку, правда. 

– А чому так багато зірок на небі? 

– Це коли людина приходить на світ, Бог свічку запалює, і горить та свічка, 

поки людина не помре. А як помре, свічка гасне, зірочка падає. 

– Бачив? 

– Бачив, матусю, бачив… Матусенько, а чому одні зірочки ясні, великі, а 

інші ледь видно? 



– Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка ледь – ледь тліє. А коли 

добра, любить людей, робить їм добро, тоді свічечка такої людини світить 

ясно, і світло це далеко видно. 

– Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка світила найясніше. 

– Старайся, мій хлопчику… 

Учениця 

Молитва за маму 

(дівчинка в українській сорочці із свічкою в руках) 

Є у мене найкраща у світі матуся, 

За неї до тебе, Пречиста, молюся. 

Молюся устами, молюся серденьком, 

До тебе, небесна Ісусова ненько. 

Благаю у тебе дрібними словами 

Опіки та ласки для рідної мами. 

Пошли їй не скарби, а щастя і долю, 

Щоб дні їй минали без смутку, без болю. 

Рятуй від недуги матусеньку милу, 

Даруй їй здоров’я, рукам подай силу, 

Щоб вивела діток у світ той, у люди, 

Щоб ними раділа – пишалась усюди. 

Учениця. 

Підростеш, як колос, 

Підеш поміж люди, – 

Мами рідний голос 

Все з тобою буде. 

Батькові турботи... 

Сад і ліс, і поле... 

Не цурайсь роботи 

У житті ніколи. 

Не забудь стежину 

В рідний край, до хати. 

В будь-яку годину 

Мати буде ждати. 

Бо без батьків чого ми в світі варті? 

Без маминої ласки і тепла, 

Без татової строгості і жарту 

І без свого родинного тепла. 

Учень 1. 
Наше свято продовжується. Ми переходимо до конкурсів. 

Класний керівник. 
Вашій увазі пропонується перший конкурс, але спочатку попросимо вийти на 

середину залу двох тат.  

Конкурс називається „Найоригінальніша канапка“. Перед вами на столі – 

різноманітні продукти: батон, майонез, цукерки, ковбаса, крекер, крабові 

палички. Ваше завдання: за 1 хв. зробити оригінальну канапку і придумати їй 



назву. Час пішов… 

Тепер подивимось, як ви їх зможете з’їсти. Смачного вам! 

Конкурс для мам (викликаються дві мами) „Забий цвях“ 

Оскільки зараз – дуже непростий час, і інколи жінки змушені замінювати 

дітям і батьків, вони повинні вміти володіти молотком і цвяхами. 

Ось ваше завдання: хто швидше заб’є цвях у дерев’яний брусок. Перевіримо, 

наскільки в наших мам точна рука і гостре око. 

3 конкурс для тат „Пришитий ґудзик“ 

Це ніби проста справа, але інколи викликає труднощі. Вам потрібно 

якнайшвидше пришити паперовий ґудзик. 

Так, робота виконана. Подивимось чи якісно. Як бачимо, наші тата вміють 

готувати канапки і пришивати ґудзики. 

4 конкурс для мам „Угадай дитину по руках“ 

Діти ( 6 – 7 учнів) стають у коло. Мамі зав’язують очі. Вона повинна по 

руках впізнати свою дитину. 

5 конкурс „Кольорові кульки“ 

Ваше завдання: сісти на кульку, щоб вона лопнула, дістати папір, на якому 

записане завдання, і виконати його. 

Заспівати куплет улюбленої пісні 

Розказати улюблений анекдот 

Назвати осінні квіти 

Назвати українські страви на літеру «м» 

Зробити комплімент сусіду праворуч від вас 

Конкурс „Пантоміма“. Викликаються батьки по черзі. Завдання: показати 

дітям загаданий предмет, який вони повинні відгадати. 

( Слова – телевізор, парасолька, чайник, кенгуру, збір врожаю восени, літо) 

Конкурс „Сімейний бюджет“. Викликаються дві родини, дається однакова 

кількість монет (по 1 та 2 копійки) у сумі 99 коп. Завдання: хто швидше 

порахує. 

Конкурс „Приготування салату“. 2 варені картоплини, 2 морквини, 2 яйця, 

майонез. Хто швидше поріже овочі й заправить майонезом. Викликаються 

батько й мати. 

Конкурс ерудитів 

1. Коли варять кутю? ( На Різдво) 

2. Хто автор слів „Караюсь, мучусь, але не каюсь“? ( Т. Шевченко) 

3. Поетичний народний символ України ( калина) 

4. Птах, який за народним повір’ям, приносить щастя (лелека). 

5. Що стоїть посеред Землі? ( буква м) 

6. Які два займенники заважають на дорозі? ( я + ми) 

7. Взуття, плетене з кори дерев ( личаки) 

8. Як називають батьків дружини? (теща, тесть) 

9. Старовинний заклад для продажу горілки? (корчма) 

10. Яке слово складається з семи букв? ( сім’я). 

“Жменя сміху – всім на втіху” 



*** 

Учитель сказав своїм учням, що ставитиме запитання. Хто відповість на 

перше запитання, на друге відповідати не буде. 

– Перше запитання : скільки волосин у пуделя ? 

Один учень підняв руку і сказав : 

– Двадцять сім тисяч чотириста дев'яносто сім. 

– Звідки ти це знаєш ? 

– Це вже друге запитання, на яке я відповідати не повинен. 

*** 

Учителька питає учня : 

– Послухай, Сергійку, якщо я скажу : "Я красива" – який це час ? 

– Минулий, Валентино Василівно. 

*** 

Урок історії в школі. Вчителька принесла статуетку Афродіти і питає у класу: 

– Що вам найбільше подобається в цій статуетці? 

Один учень каже: 

– Фігура. 

– Молодець, сідай, п'ять, а тобі Васічкін? 

– Груди. 

– Васічкін, вийди вон із класу! А тобі Вовочка? 

– Виходжу, Марія Іванівна, виходжу. 

*** 

КИМ БУТИ 

– Ким би ти хотів стати, коли виростеш? 

– Учителем і малярем. 

– Чому? 

– Бо учитель має канікули влітку, а маляр – взимку 

*** 

Іде заняття в школі. Вчитель: 

– Хто вважає себе дурнем, підведіться. 

Через декілька хвилин підводиться Вовочка. 

– Ти що, вважаєш себе дурнем? 

– Hі, але негарно, коли ви один стоїте… 

Учень 2. 

Ось і пройшли ми з вами стежиною отчого краю. Однією з добрих традицій 

українського народу його гостинність. Гостя зустрічали хлібом – сіллю і 

пригощали варениками. За чудовим українським звичаєм ми варениками вас 

пригощаєм. 

Пісня «А мій милий вареничків хоче» у виконанні 

_______________________ 

Ой мій милий вареничків хоче, 

Ой мій милий вареничків хоче: 

"Навари, милая, навари, милая, 

Навари, у-ха-ха, моя чорнобривая". 



"Та дров же немає, милий мій миленький, 

Та дров же немає, голуб мій сизенький". 

"Нарубай, милая, нарубай, милая, 

Нарубай, у-ха-ха, моя чорнобривая". 

"Та й сил же немає, милий мій миленький, 

Та й сил же немає, голуб мій сизенький". 

"Помирай, милая, помирай, милая, 

Помирай, у-ха-ха, моя чорнобривая". 

"А з ким будеш доживати, милий мій миленький, 

А з ким будеш доживати, голуб мій сизенький?" 

"Із кумою, милая, із кумою, милая, 

Із кумою, у-ха-ха, моя чорнобривая". 

"Так підем же додому, милий мій миленький, 

Вареничків наварю, голуб мій сизенький". 

"Не балуй, милая, не балуй, милая 

Не балуй, у-ха-ха, моя чорнобривая". 

Учень 1. 

Вареники непогані, 

Вареники у сметані. 

Їжте на здоров’я. 

(Учениця пригощає всіх батьків варениками) 

Учень 2. 
Ну от і все, ця зустріч – як урок, 

Пройшла так швидко, пам’ять відновилась, 

І, як дитинстві, продзвенів дзвінок. 

Як добре, що ми всі зустрілися! 

Учень 1. 
Дозвольте сьогодні усім побажати 

Багато хороших і сонячних літ, 

Дідусям і татам, бабусям і мамам, 

Братам і сестричкам 

Палкий наш привіт. 

Учень 2. 

Людське безсмертя з роду і до роду 

Увись росте з коріння родоводу. 

І тільки той, у кого серце чуле, 

Хто знає, береже минуле 

І вміє шанувать сучасне, – 

Лиш той майбутнє 

Вивершить прекрасне! 

Учень 1. 
Вклоняємось всім вам доземно. 

(Учні вклоняються усім батькам) 

Класний керівник. 

Сім’я, родина і Батьківщина – це єдині поняття. Людина до глибокої старості 



пов’язана з тією сім’єю, з якої вона вийшла, і все життя пов’язана із землею, 

де вона народилася, зросла… Куди б не закинула її доля, вона завжди 

подумки з Батьківщиною. 

Завершити наше свято мені хочеться словами: 

Зацвітає калина, зеленіє ліщина, 

Степом котиться диво – луна. 

Це моя Україна, це моя Батьківщина, 

Що, як мама, як тато – одна. 

Звучить пісня «Ми бажаєм щастя вам» 

В миpе, где кpyжиться снег шальной, 

Где моpя гpозят кpyтой волной, 

Где подолгy добpyю ждем поpой мы весть, 

Чтобы было легче в тpyдный час, 

Очень нyжно каждомy из нас, 

Очень нyжно каждомy знать, что счастье есть. 

Пpипев: 

Мы желаем счастья вам, счастья в этом миpе большом! 

Как солнце по yтpам, пyсть оно заходит в дом 

Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким – 

Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с дpyгим 

В миpе, где ветpам покоя нет, 

Где бывает облачным pасвет, 

Где в доpоге дальней нам часто сниться дом, 

Hyжно и в гpозy, и в снегопад, 

Чтобы чей-то очень добpый взгляд, 

Чей-то очень добpый взгляд согpевал теплом. 

На закінчення свята пропонується солодкий стіл. 
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