
Стати Європою, щоб бути Україною 
 

(Святково прибраний зал. На середині сцени – політична карта Європи, прапори 

Євросоюзу та України. У залі за столиками – члени Євроклубів). 

1-й ведучий. Європа... Сухі рядки енциклопедії повідомляють, що ця частина світу 

розташована на заході Євразійського материка, населення – майже 800 млн осіб, площа – 

11,5 тис. км2. 

2-й ведучий. Європа – найцінніша скарбниця досягнень та пам'ятників культури. 

1-й ведучий. Європа – це багаторічна історія, досвід, політичні, духовні традиції 

європейських народів. 

2-й ведучий. Одним із пріоритетів стратегічного розвитку України визнано інтеграцію 

нашої держави в Європейське співтовариство. 

1-й ведучий. Європейський вибір України зумовлено її геополітичним положенням та 

спільною історією розвитку європейської культури. 

2-й ведучий. Україна бажає стати повноправним мешканцем давньоєвропейського 

дому, справедливо вважає, що має на це право. І своєю історією, географічним 

розташуванням і тим внеском, який наш народ зробив у континентальну справу впродовж 

багатьох віків свого існування та боротьби. 

1-й ведучий. 
Сьогодні цей шлях – патріотичний – 

«Україна в Європейському Союзі». 

В Європейськім Союзі –  могутні країни, 

І бажає вступити в Союз Україна. 

2-й ведучий. 
Ми – горда держава незламних людей, 

Маємо безліч пропозицій, цікавих ідей. 

Європейський Союз для нас – майбуття, 

Де забудемо про злиденне життя. 

1-й ведучий. З метою вивчення спільних європейських цінностей, встановлення 

гарних стосунків з однолітками за кордоном та європейськими організаціями України, 

підтримання курсу України на інтеграцію в європейську спільноту були створені 

Європейські клуби в навчальних закладах України. 

1-й ведучий. Учні, члени клубів, є творчими особистостями, майбутніми громадянами 

нашої держави, яким не байдужа її доля. 

2-й ведучий. Невипадково, при вступі до Євроклубу, вони дають урочисту обіцянку: 

«Я..., вступаючи до Євроклубу, обіцяю бути гідним громадянином своєї країни, сприяти 

підвищенню авторитету її духовних надбань, поширювати серед молоді європейські 

цінності та допомагати кожному, хто цього потребує». 

1-й ведучий. 20 травня, знаменна дата – День Європи. Саме їй ми присвячуємо 

сьогоднішню зустріч. 

2-й ведучий. Тож раді вітати вас, шановні друзі, в імпровізованому Євроклубі, де на 

вас чекають цікаві презентації, інформації, ігри та розваги, а також пригощання в нашому 

Єврокафе. 

1-й ведучий. Дорогі друзі! Давайте познайомимось! Для цього я пропоную всім стати 

в одне велике коло і взятись за руки. Наше знайомство проведемо у вигляді гри „Як це 

цікаво“. Починаючи від мене вправо, кожен учасник називає своє ім'я і захоплення. 

Наприклад: „Мене звуть Марина. Я люблю подорожувати“. У відповідь всі учасники 

повинні вигукнути: „Як це цікаво!“ 

(Проведення гри-знайомства). 

2-й ведучий. Дякуємо всім та запрошую зайняти свої місця за столиками. 

1-й ведучий. А зараз пропоную вам пограти в гру „Так! Ні!“. Я буду по черзі кожній 



групі читати питання, а ви обираєте позицію і у відповідь говорите – „Так! чи Ні!“. Тож, 

починаємо: 

1. ЄС як союз держав-членів Європейської співдружності було створено згідно з 

договором про ЄС. (Так) 

2. Україна є членом ЄС. (Ні) 

3. Мета ЄС – створення економічного, монетарного і політичного союзу, а також 

упровадження спільного громадянства. (Так) 

4. ЄС керується принципами поваги до національної самобутності, демократії та 

фундаментальних прав людини. (Так) 

5. Рішення у ЄС приймається меншістю голосів. (Ні) 

6. 1 листопада 1993 року набрав чинності Маастрихтський договір, згідно з яким в м. 

Маастрихті (Нідерланди) було схвалено проект Договору про Європейський Союз. (Так) 

7. До ЄС входять 20 держав. (Ні) 

8. На прапорі Європейського Союзу 12 зірок. Для європейців це символ: 12 країн-

засновників – 12 апостолів. (Так) 

9. 26 лютого 2001 року було підписано Ніццький договір, яким внесено зміни в 

Договір про Європейський Союз задля уможливлення подальшого розширення цієї 

організації. (Так) 

10. 26 лютого 2001 року відбулось ухвалення Хартії основних прав людини, яка 

вважається тріумфом європейської демократії. (Так) 

11. До ІПенгенської угоди, яка почала діяти з 1995 року, крім інших європейських 

держав приєдналися і Великобританія та Ірландія. (Ні) 

12. Грошова одиниця ЄС – євро. (Так) 

 

2-й ведучий. Ми познайомились, пограли, тож можемо розпочинати те, заради чого 

зібралися в цій залі – презентацію Євроклубів. Я надаю слово членам Євроклубу „Союз“ (І 

команда). 

(Виступи учнів). 

(Звучить тиха інструментальна мелодія). 

1-й ведучий. Ми пропонуємо вам здійснити невеличку історичну подорож Європою. 

2-й ведучий. У Германії нараховується біля десяти тисяч замків, що у п'ять разів 

більше ніж у Британії та Ірландії. Німецькі архітектори полюбляли зводити замки на 

неприступних скелях. 

1-й ведучий. А найбільший замок світу – Градчани, знаходиться у Празі, столиці 

Чехії. Він займає більше семи гектарів. Градчани були побудовані у IX столітті як 

резиденція королів Богемії. 

2-й ведучий. Кулінарія. Вживання шоколаду у Швейцарії становить на рік 19 кг на 

душу населення, у США – 13, в Україні – 4 кг. 

1-й ведучий. У Південному Уельсі печуть пиріжки із зеленими дарами моря. Караген, 

чи ірландський мох, додають до морозива та вершкових пудингів, щоб надати їм густоти. 

2-й ведучий. „Театр Олімпіко“ в місті Вінченца, що в Італії — найдавніший театр. 

Його було відкрито понад чотириста років тому, а він дає вистави і донині. 

1-й ведучий. Стародавня Італія не мала ні короля, ні імператора. Кожне місто було 

окремою державою. 

2-й ведучий. Вулиці стародавнього Парижа носили назви ремесел: вулиця Пінькарів, 

вулиця Ткачів, вулиця Склярів... 

1-й ведучий. Понад чотириста років тому в англійському місті Стретфорд народився 

один із найзнаменітніших драматургів – Вільям Шекспір. 

2-й ведучий. Настав час презентувати свій клуб членам Євроклубу „Планета“ (II 

команда). 

(Виступи дітей). 

(Звучить тиха інструментальна мелодія). 



1-й ведучий. У європейців є добра традиція – дарувати квіти. Найчастіше квіти 

дарують жінкам та дівчатам. Які і де? Півонії вважаються знаком дружби, троянди і 

гвоздики – знаком любові, айстри – печалі, хризантеми – вірності й жалю, бузок є 

символом нерозділеної любові... 

2-й ведучий. Але справжньою царицею квітів є троянда. її любили, їй поклонялися, її 

оспівували з давніх-давен. Про неї створено стільки легенд... 

1-й ведучий. За Кораном біла троянда виросла з крапель поту Магомета. А в Англії 

троянда відіграла цікаву роль у житті королеви Вікторії. Розповідають, що коли приїхав в 

Англію свататися до неї Альберт Кобурський, то королева на знак своєї прихильності до 

нього відшпилила від корсажу троянду і передала йому. Принц був зачарований таким 

виявом уваги. Але не мав петлиці, куди б міг прикріпити коштовний подарунок, і зробив 

ножем надріз на одежі саме напроти серця, куди застромив троянду. Цей жест остаточно 

полонив Вікторію і доля її була вирішена. 

2-й ведучий. Тюльпан – це гість із далекого Ірану, в Західну Європу потрапив лише в 

1559 році – у Німеччину перші його цибулини привіз німецький посол при турецькому 

дворі. Звідси вони розійшлися по всій Європі. Але ніде захоплення цією квіткою не 

досягло таких небачених розмірів, як у Голландії, де воно перетворилося на 

тюльпаноманію. Торгівля тюльпанами і їх цибулинами виявилася прибутковою. За одну 

цибулину сорту „Адмірал“ було заплачено: 24 чверті пшениці, 48 чвертей жита, 4 бики, 8 

свиней, 12 овець, 2 бочки вина, 4 бочки пива, 2 бочки олії та один срібний кубок. 

1-й ведучий. У деяких країнах Західної Європи потрібно бути обережним відносно до 

того, щоб дарувати жінкам на свято хризантеми. В Італії, Франції, Греції, Німеччині, 

Угорщині їх приносять у зв'язку із сумними подіями. 

2-й ведучий. В Іспанії хризантеми кладуть лише до пам'ятників чи могил. 

Обережність потрібно проявляти і відносно до гвоздик. їх ніяк не можна дарувати 

француженкам: у цій країні вважають, що гвоздики приносять в дім нещастя. У Франції 

прийнято дарувати квіти лише білого кольору. В Естонії дарують одну квітку. 

1-й ведучий. Для кожного Євроклубу ми підготували по одному цікавому запитанню 

на квіткову тематику. Для обговорення дається одна хвилина, після чого хтось один 

повинен дати відповідь. 

1. Назва якої квітки збігається з назвою кондитерського виробу? (Ірис) 

2. У першу неділю березня німці відзначають день цих квітів. Яких? (Фіалок) 

3. Яка рослина може замінити каву? (Відвар кульбаби) 

4. На гербі якої азіатської держави можна побачити квіти хризантем? (Японія) 

2-й ведучий. Дякуємо всім. А ми продовжуємо презентації і я надаю слово членам 

Євроклубу „Паросток“ (III команда). 

(Виступи дітей). 

1-й ведучий. Хочемо запропонувати вам відпочити і пограти у гру-футбол „Галопом 

по Європі“. Я пропоную всім встати у коло. Один буде читати запитання , а я в той же час 

кидатиму комусь м'ячик. Ви швидко говорите відповідь і повертаєте мені м'яч. Тож, 

починаємо! 

1. Першу карту, на якій була зображена Європа, Азія та частина Африки склав 

давньогрецький вчений... (Ератосфен) 

2. Перший збірник карт України склав у 1650 році французький інженер... (Гійом де 

Боплан) 

3. Найвища гірська вершина Європи висотою 4807 м - гора... (Монблан в Альпах) 

4. Країна гейзерів та вулканів... (Ісландія) 

5. Столиця Ісландії є одним із найчистіших міст світу. Це місто... (Рейк'явік) 

6. Найдовша річка Європи...  (Волга) 

7. Скільки країн перетинає друга за довжиною річка Європи - Дунай? (10) 

8. Найбільший півострів Європи, площею 800 тис. км2... (Скандинавський) 

9. Острів Великобританія відділяє від суходолу протока... (Ла-Манш) 



10. Місто Лондон стоїть на річці... (Темзі) 

11. Найменша європейська країна, площа якої 0,44 км2 ? ... (Ватикан) 

12. Найбільш густозаселена країна Європи -15321 житель на 1 км2 — ... (Монако) 

13. Місто Париж стоїть на річці ... (Сені) 

14. Найвищий водоспад Європи Бельбек висотою 866 м існує в країні водоспадів ... 

(Норвегії) 
15. Найглибша в світі печера Жан-Бернар, глибиною близько 1600 м, знаходиться у ... 

(Франції) 
16. Найдовша печера України та друга за довжиною у світі, розташована на заході 

Подільської височини, називається ... (Оптимістична) 

17. Найвища вершина Українських Карпат – гора ... (Говерла) 

18. На річці Західна Двіна знаходиться столиця Латвії, місто ... (Рига) 

19. Найбільше море, що омиває Європу ... (Середземне) 

20. Третя за довжиною європейська річка –  ... (Дніпро) 

21. Європу від Азії відділяють гори ... (Уральські) 

22. Вулкан Везувій знаходиться на півострові ... (Апеннінському) 

23. Наймілкіше море Європи, максимальна глибина – 14 м, ... (Азовське) 

24. Крайня західна точка Європи – мис ... (Рока) 

25. Найбільший півострів Середземного моря ... (Балканський) 

26. Найкоротша в світі річка Аріль, довжиною 84 м, знаходиться в країні ... (Італії) 

27. Найбільший півострів Чорного моря ... (Кримський) 

28. Самий відомий вулкан на острові Сицилія, на якому більше 270 кратерів ...  (Етна) 

29. Самий старий вулкан в Європі, який знаходиться на Чорноморському узбережжі 

Криму в Україні – ... (Карадаг) 

30. На заході Європу омиває океан – …  (Атлантичний) 

2-й ведучий. Продовжуємо наші презентації і до виступу я запрошую клуб 

„Співдружність“ (IV команда). 

(Виступи дітей). 

1-й ведучий. Я пропоную всім трішки помріяти в конкурсі „Куди я хотів би поїхати 

влітку на канікули?“. (Розповіді команд) 

2-й ведучий. А наступний конкурс – ваше домашнє завдання, я лише нагадаю його 

етапи: 

I етап – виготовлення свого паспорта; 

II етап – „пакування багажу“; 

III етап – опис подорожі; 

IV етап – традиції і звичаї цієї країни; 

V етап – подорожні замітки; 

VI етап – які сувеніри можна привезти з цієї країни; 

VII етап – імпровізовані інтерв'ю з місцевими жителями. 

Результати конкурсу: оцінюються достовірність, проходження всіх етапів, наочність, 

оригінальність, глибина знань про країну. 

1-й ведучий. Зараз ми проведемо жеребкування і визначимо, в якій послідовності всі 

команди будуть брати участь у конкурсі. 

(Проводиться жеребкування та конкурс). 

2-й ведучий. Дякуємо всім за гарну підготовку та змістовні розповіді. 

1-й ведучий. Завершуючи нашу сьогоднішню зустріч, хочеться сказати: на маленькій 

території Європи існують 44 держави, економіка й культура яких тісно переплелася між 

собою. Європа змінює своє обличчя, а також змінює обличчя усієї карти світу. 

2-й ведучий. А наша Україна знаходиться в епіцентрі цих змін, доводячи своє 

прагнення називатися європейською державою. Тому кожен із нас може з гордістю 

сказати: „Я – європеєць!“ 

 



1-й ведучий. 

Україна – велика і сильна держава, 

Що несе з давнини перемоги і славу, 

Незалежна, розвинена наша країна, 

Дорога і найкраща мені Батьківщина! 

2-й ведучий. 

Громадянином європейським хочу стати я, 

Щоб в неньки моєї було ліпшим життя, 

Разом. 

Щоб країна була конкурентоспроможна, 

А кожна родина – щаслива й заможна. 


