Дякуємо вам за жертовність та відвагу!
Ведуча: Дорогі гості, захисники й герої нашої країни! Ми раді Вас вітати.
Ми дякуємо Вам за те, що забуваючи про страх, про біль, про безпеку, Ви всі як
один, незалежно від віку й роду занять, встали на боротьбу з ворогом. Кожен з
Вас ясно усвідомлював, що може загинути в будь-яку секунду, але раз за разом
піднімався в бій, захищаючи свій дім, свою родину, свою Батьківщину від
ворогів, тому що кожен з Вас знав, «Що якщо не я, то хто ж».
Звучить пісня Ірини Федишин «Повертайся живим»
Ірина Федишин – Прошу в неба
Кулі летять, небо чорним стає.
Ми, або нас, брат – прикриєш мене.
Війна, як війна, нещадна така.
Скільки сердець, забирає вона.
Приспів:
Прошу в неба й землі не беріть їх собі!
Не беріть, не беріть їх собі.
Прошу в неба й землі залишіть їх сім'ї!
Боже, дай сили Їм в боротьбі.
Мамо не плач, заростуть окопи травою.
Стане зеленою чорна земля.
И загоються рани від болю.
И єдиною стане, країна моя.
Приспів:
Прошу в неба й землі не беріть їх собі!
Не беріть, не беріть їх собі.
Прошу в неба й землі залишіть їх сім'ї!
Боже, дай сили Їм в боротьбі.
Мамо не плач, заростуть окопи травою.
Загоються рани від болю.
Заколоситься земля.
Стануть хмари сині.
І скажемо всі – «Слава Україні!».
Приспів: 2 раза.
1. Мої любі! Не знаю, як вам розпочати листа.
Розбігаються літери, серце калатає в грудях.
Живемо ми спокійно в захищених вами містах,
Але так, як і ви, ще не знаємо, як далі буде.

Ми навряд чи збагнемо хоч краплю із ваших тривог,
Ми б навряд відстояли хоча б одну ніч на блокпості.
Але ми вірно молимось небу, щоб стримував Бог
Тих усіх, хто на нашій землі як непрохані гості.
2. Просто хочемо ще раз сказати «спасибі» бодай
За цю тишу вечірню, за краплю роси на долоні.
Знайте, віримо щиро: зруйнує те пекло наш край,
Ви зруйнуєте, милі, кохані такі, несторонні!
Хай вам в душах цвіте українська глибінь повсякчас,
Хай полон, не дай Боже, душі не зламає в солдата.
Ми чекаємо вас. І вже любимо кожного з вас.
Із присвятою кожному, кожному з Вас.
(З листа бійцям АТО)
Розповіді бійців.
Бесіда із бійцями АТО.
Ведуча: Спасибі Вам за все те, що ви віддаєте для мирного неба, благополуччя
й гідності нашої України.
Вручення подяк.
Слова учнів:
Молитва за Україну
3. О, Боже ласкавий, з високого неба,
Послухай молитву й благання до Тебе.
Спаси Україну від злої навали,
Щоб більше дітей батьки не ховали.
4. В молитві до Тебе всі руки складаєм,
Стоїмо на колінах, всі щиро благаєм:
Не дай рідну землю розділити й забрати,
Не дозволь в Україні знов кров проливати.
5. Захисти нас, Ісусе, єдина надіє,
І Ти, Непорочна Діво Маріє.
Послухай моління наших сердець,
Інакше прийде Україні кінець.

6. Хай танки й бетеери не роз’їжджають,
Хай ворожі літаки не літають,
Хай не здригається від гулу земля,
Хай небо чисте над нами сія.
7. Не дозволь чужинцям рідну землю топтати,
Не дозволь матерям сльози знов проливати.
Захисти нас любов’ю і віру нам дай.
Щиро молиться нині український наш край!
8. В дні великого посту, в час молитви і віри,
Прибігаєм до Тебе, Мати Божа Маріє,
Просим щиро і молим гіркими сльозами:
Заступися, Небесна Царице, за нами.
9. Заніс рідний вітер у серце зернину,
І чисте колосся з душі проросло.
Лише Батьківщина, лише Україна
Покладе надію мені на чоло.
10. Ідуть місяці і роки без упину,
Й немало спливло вже тієї води.
Лише Батьківщина, лише Україна
Залишиться в серці моїм назавжди.
11. За волю стоятиму я до загину
І прапор Шевченка онукам віддам.
Лише Батьківщина, лише Україна
Світитиме вічно прийдешнім вікам.
12. Не згасне народ, що по вільній стежині
Ітиме до щастя, тепла й доброти.
Лише Батьківщина, лише Україна
Всіх нас приведе до святої мети!
Сьогодні десятки тисяч наших синів, братів, чоловіків, коханих – патріотів
нашої держави знаходяться на передовій, захищаючи неньку Україну.
Сотні Ваших побратимів, що отримали поранення в боях, перебувають у
військових шпиталях. І сьогодні їм, як ніколи, потрібні наша увага, добре слово,
підтримка.

Учні написали найщиріші слова подяки та підтримки у своїх листах, висвітлили
свої найтепліші побажання в малюнках.
Ми вручаємо їх Вам, наші герої, і просимо передати побратимам на передову.
(вручення дитячих листів та малюнків)
А для зігрівання Вас у холодні зимові дні й ночі хочемо подарувати ці теплі
речі. (передача теплих речей)
Дякуємо бійцям за їх подвиги та за прихід на зустріч.
(директор, школярі, слова бійців)
(І гор Калиниченко)

