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Хай завжди вам буде радість 

(Вечір відпочинку для членів сільської ветеранської організації) 

 

Відкриває зустріч пісня «Встреча друзей» у виконанні жіночого ансамблю. 
 

Доброго дня, шановні гості! 

Із Спасом усіх вас! Доброго всім урожаю і статків: і на городі, і в хліві, і в хаті та при 

доброму здоров’ї! 

Душевного спокою і родинного затишку всім вам бажаємо ми, члени любительського 

об’єднання при бібліотеці. 

А з якої нагоди? Про це вам скаже голова Сновської ветеранської організації 

Музиченко М.П. Але спочатку прозвучить гарна пісня «Деревенька», якою хочеться 

сказати, що ми всі, незалежно від професії, трудівники землі, з діда-прадіда 

хліборобського роду. І хоч як у кожного з нас складалася доля, та зараз всі ми – селяни. 

Отже, пісня. 

Виконується пісня. 
 

А тепер до слова запрошуємо Михайла Прохоровича. 

(Говорить Музиченко М.П.) 
 

Слово голові села Клименку В.О. 

(Виступ сільського голови) 
 

«А годы летят, наши годы, как птицы летят…» Здавалось би, ми ось зовсім недавно 

проводили нашу першу зустріч із членами ветеранської організації – а пройшло вже п’ять 

років. Так і хочеться сказати: «Это было недавно, это было давно». Чи не так? Хтось із 

присутніх гостей був на минулій зустрічі? Які ваші враження залишилися? Спробуємо і 

нині вас не розчарувати. 

На тій зустрічі ми говорили про ветеранів праці – тваринників, механізаторів, членів 

рільничих ланок і будівельної бригади, сільських вчителів, медиків, працівників культури, 

соціальної сфери... Словом, про людей різних професій, які жили і нині живуть у нашому 

селі. 

Сьогоднішню нашу зустріч ми вирішили присвятити темі... Але спочатку нехай знову 

прозвучить пісня: «Дружат с парнями девчата». 

(Виконується пісня) 
 

На нинішній зустрічі ми будемо говорити і згадувати про сільське дозвілля – як 

відпочивали, чим захоплювались, чим був заповнений вільний від роботи час у роки вашої 

юності, молодості і зрілості. 

(Вислухали присутніх) 
 

Декілька запитань індивідуально: 

1. Василю Пилиповичу, що було найпопулярнішим у вільний час в пору вашої 

юності? 

2. А що скаже Валентина Володимирівна Білодід на це запитання? 

3. Тетяно Кирилівно, як часто навідувались ви на репетиції до клубу? 

4. А чи не співала зі сцени Олександра Павлівна? 

5. Василю Тимофійовичу, яким чином ви проводили різні свята: в сім’ї, в колективі, 

наодинці? 

6. Тамара Федорівна пам’ятає, що робила на Новий рік? 

7. Маріє Тимофіївно, чим запам’яталося вам відзначення травневих свят? 

8. Валентино Іванівно, скажіть, чого найбільше, крім їсти-пити, було на сільському 

весіллі? 



9. Галино Олексіївно, як зустрічали День колгоспника в пору вашої молодості? 

10. Раїсо Дем’янівно, як ви вважаєте, чи було культурне життя часів вашої молодості 

більше різноманітним, ніж зараз? 

Дякую всім за відповіді. 

Отже, найпопулярнішим видом мистецтва в години відпочинку була пісня. Тому я 

пропоную вам пісенну вікторину. І тема її актуальна сьогодні, в переддень Дня Перемоги. 

Тож спробуємо?! 
 

Вікторина «Спасибі тобі, солдате»! 
 

1. З якої пісні ці рядки: «Не смеют крылья черные 

Над Родиной летать, 

Поля еѐ просторные 

Не смеет враг топтать!» 

(«Свящ. война», муз. А. Александрова, 

сл. В. Лебедева-Кумача). 

2. В якому приміщенні відбувся цей епізод: «Бьѐтся в тесной печурке огонь, На 

поленьях смола, как слеза…»? («В землянке», муз. К. Листова, сл. А. Суркова). 

3. В якому фільмі прозвучала пісня «Темная ночь» і хто її виконував? («Два бойца», 

М. Бернес, муз. М. Богословського, сл. В. Агатова). 

4. В якій пісні розповідається про хустинку, яку береже солдат на фронті. 

(«Синий платочек», муз. Галицького, сл. Петербурзького). 

5. Яка пташка не давала спокійно спати бійцям фронтової весни? (Соловей. 

«Соловьи», муз. Фатьянова, сл. С. Седого). 

6. Про який рід військ іде мова у пісні «Заветный камень» і про яке місто співається у 

ній? (Моряки. Севастополь. Муз. Б. Мокроусова, сл. А. Жарова) 

7. Як звали бійця, який «приуныл, голову повесил, ясны очки замутил, хмурится, 

невесел» і в якій пісні? (Вася. «Вася-Василѐк». Муз. Алымова, сл. Новикова). 

8. Про яку річку іде мова в пісні, в якій є такі рядки: «У прибрежных лоз, у высоких 

круч, Где любили мы и росли…»? (Дніпро. «Пісня про Дніпро», муз. М. Фрадкіна, 

сл. Є. Долматовського). 

9. З якої пісні ці слова: «Где ж ты, девушка милая, 

Где ж ты, мой огонѐк?» 

(«Огонѐк», муз. Исаковского). 

10. Про кого співається в пісні, в якій є такі рядки: «За победу мы б по полной 

осушили, За друзей добавили б еще». («Где же вы теперь, друзья-однополчане», 

муз. Фатьянова, сл. Соловьѐва-Седого). 
 

З вікториною справилися. Дякую всім. А тепер пропоную заспівати пісню «Ой цветѐт 

калина» із кінофільму «Кубанские казаки» ланцюжком. (Сл. М. Ісаковського, 

муз. І. Дунаєвського). 
 

1. Ой цветет калина в поле у ручья, 

Парня молодого полюбила я. 
 

Парня полюбила на свою беду: 

Не могу открыться – слов я не найду! 
 

2. Он живѐт не зная ничего о том, 

Что одна дивчина думает о нем. 
 

У ручья с калины опадает цвет, 

А любовь девичья не проходит, нет! 
 



3. А любовь девичья с каждым днѐм сильней. 

Как же мне решиться рассказать о ней? 
 

Я хожу не смея волю дать словам. 

Милый мой, хороший, догадайся сам! 

 

Пісенну естафету продовжує жіночий ансамбль і дарує вам «Кадриль». 

 

1. Чи танцювали кадриль в наших краях, Тамаро Михайлівно (Радибеда)? 

2. Чи танцювали кадриль особисто Ви, Маріє Михайлівно (Ганжа)? 

3. А Ви любили танцювати, Валентино Михайлівно (Кисла)? 

4. Ваш улюблений танець, Ольга Анатоліївно? 

5. Де Ви танцювали (у клубі, на вулиці, на концертах), Раїсо Михайлівно? 

6. Які танці були популярними на сільських гуляннях, Ніно Федорівно? 

7. Чи подобалось танцювати в парі і з ким, Галино Василівно (Горбатова)? 

8. Чи є бажання танцювати зараз, коли «літа на зиму повернули», Галино Василівно 

(Шеверова)? 

Дякую всім за ваші щирі відповіді та спогади і запрошую послухати сольні виступи 

наших артистів. 

(Виступи місцевих аматорів) 

 

Як бібліотекар, не можу оминути такого виду культурного дозвілля, як читання 

книжок. 

 

1. Чи любили ви читати в дитинстві, юності, Людмило Михайлівно? 

2. Чи була у вас така можливість – читати, Валентино Григорівно (Олено 

Миколаївно)? 

3. Коли читали ви, Станіславе Васильовичу, як випадала вільна хвилинка: увечері, 

перед сном, у полі, за чередою і т.д.? 

4. Про що любить читати Ганна Аркадіївна, і що важливіше: книга чи телевізор? 

5. Чи любить хтось із вас поезію? 

6. Яку книгу ви не можете забути і досі, Тетяно Михайлівно (чи Ол. Іванович). 

7. Чи читаєте книги зараз, хоч інколи, Валентино Михайлівно (Костюченко)? 

8. Що могли б ви порадити своїм онукам із прочитаного вами, Василю Павловичу? 

9. Ваше ставлення до читання взагалі, Валентино Леонідівно? 

10. Чи потрібна книга і бібліотека в нинішній час, коли є Інтернет, Надіє Михайлівно? 
 

Дякую всім, що поділилися своїми думками щодо читання і пропоную невеличку 

літературну вікторину «Казки мого дитинства»: 
 

1. Що це за співак такий: «Я по засіку метений, 

Я із борошна спечений, 

Я від діда утік, 

Я від баби утік» («Колобок»). 
 

2. Що воно за штука: 

«Зразу була, як мишка, потім – як кулак, потім – як буряк, потім – як два, а наприкінці 

стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає як...» (Ріпка). 
 

3. Хто вкрав хлопчика у казці, яка починається так: 

«Жили собі чоловік та жінка і були в них донька і синок маленький. 

– Доню, – якось наказала мати, – ми підемо працювати, принесем тобі паляничку. 

Будь розумницею, гляди братика і не залишай подвір’я. Пішли батьки, а донька забула, що 



їй наказували. Посадила братика під віконечком, а сама побігла гратися. І загралася». 

(Гуси-лебеді). 
 

4. Що за нещасна істота, про яку говориться у казці: 

«Одного разу каченя побачило на озері лебедів. «Які красені, – подумало воно. – Хай 

краще мене вб’ють ці гарні птахи, ніж далі так жити» (Гидке каченя). 

 

5. З чим не справились дід і баба, а от мишенятко тільки хвостиком зачепило і 

розбило? (Золоте яйце). 

6. Куди намагався залізти ведмідь, де вже були мишка-шкряботушка, жабка-

стрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик? (Рукавичка). 
 

Дякую всім, молодці. Казки знаєте, з онуками, значить, можете працювати на 

«відмінно», сіяти «добре, розумне, вічне». 

А жіночий ансамбль посіє для вас пісні: «Посею лебеду» і «Ой у полі криниченька». 

(Виконуються пісні) 
 

Давайте знову зазирнемо до джерела своєї пам’яті і пригадаємо, в які ігри ви грали в 

дитинстві, в юначі роки, що захоплювало вас в плані колективних розваг, бо в ті часи, 

звісно ж, ніхто не сидів за комп’ютером, не затикав вуха плеєрами і мобілками. А 

телевізори з’явилися тільки в кінці 60-х – на початку 70-х років. 

(Вислухати гостей) 

 

1. У що гралися у дитинстві, Олександре Івановичу? (Сентябрьов) 

2. Де гралися і чим, Сергію Анатолійовичу? 

3. З ким гралися (друзями, батьком, сам), Володимире Тимофійовичу? 

4. Ігри самі придумували, чи в когось вчилися, Григорію Миколайовичу? (Радибеда) 

5. Чи було в когось таке захоплення як колекціонування і що збирали? 

6. Чи грали в шашки чи шахи, а може були і на змаганнях, Тетяно Павлівно? 

7. Хто вів щоденники з піснями, побажаннями друзів? 

8. Може хтось береже і досі? 

9. Як ви вважаєте, рибалити – це відпочинок? 

Я пропоную вам погратися. 

Ваше завдання – продовжити прислів’я. Тема «Всякий свого щастя коваль» (розум, 

діло, правда, здоров’я і т.д.). 

1. Вік живи – вік учись. 

2. Розум за гроші не купиш. 

3. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. 

4. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. 

5. Зробив діло – гуляй сміло. 

6. Чого собі не зичиш, і другому не бажай. 

7. Від теплого слова і лід розмерзає. 

8. Кров – не водиця, промивати не годиться. 

9. Бережи одяг, доки новий, а здоров’я – доки молодий. 

10. Краса до вінця, а розум – до кінця. 

11. Від малих дітей голова болить, а від великих – серце. 

12. Чоловік у домі голова, а жінка – душа. 

13. Старого горобця на полові не обдуриш. 

 

Може хтось знає теж цікаву приказку чи прислів’я, яку ми ще не чули? 

 

Дякую всім за активність. А в нагороду послухайте пісні у виконанні наших чарівних 

жіночок. 



(Виконуються пісні). 

 

Як не спілкувались, а кінчати час, 

Кращі побажання ви прийміть від нас. 

Хай біда і горе обмине ваш дім, 

Доброго здоров’я зичим вам усім. 

А ще всім бажаєм вічно молодіть 

І до сотні років з внуками прожить. 

 

Щастя і здоров’я всім! До побачення. 


