
 

Сценарій новорічної сценки для учнів середніх чи старших класів. 
 

Дійові особи: 

 Ведуча; 

 Ведучий; 

 Інопланетянка; 

 Гнат; 

 Гордій; 

 Пріська; 

 Мотря; 

 Ялинка (хлопець з двома гілками ялинки у руках); 

 Заєць; 

 Русалка; 

 Принц; 

 Купідон; 

 Пірат 1; 

 Пірат 2; 

 Гера; 

 Афіна; 

 Афродіта; 

 Пластичний хірург; 

 Дід Мороз; 

 Снігурка; 

 Полісмен. 

 

Ведучий: Любі друзі, всіх вітаєм. 

Новий рік вже наступає. 

Всіх запрошуєм на бал, 

Новорічний карнавал. 

 

Ведуча: Тут гучний лунає сміх, 

Море радощів для всіх, 

7 клас усіх вітає,  

Карнавал розпочинає. 

 

Ведучий: Тихо падають сніжинки, 

Всіх вас кличуть до ялинки. 

Відпочиньте, звеселіться, 

Нашу казку подивіться. 

 

Ведуча: Прилетіла дивна гостя 

Із глибин космічних, 

Щоб з землянами зустріти 

Свято новорічне. 

 
(Входить інопланетянка. Роззирається навколо, бачить біля ялинки пляшку. Бере, нюхає, кривиться) 



 

Інопланетянка: Якась дивна речовина. Експрес-аналіз показує, що дуже смердюча… 

Сильний галюциноген. Здається усе ясно: у землян свято, от вони і п’ють цю гидоту для 

розваги. Замість телебачення. Правда голова потім болить страшенно, але все можна 

виправити. Зроблю їм сюрприз. 

 
(Доливає щось у пляшку, залишає пляшку, виходить. Звучить мелодія №1. Входить Гнат і Гордій) 

 

 

Гнат:  Гордію, я ходи-но сюди! Здається я щось знайшов! 

 

Гордій: Якщо не пляшку, то навіть не кричи! 

 

Гнат: Тихіше, а то Пріська почує. Вона зараз дуже небезпечна, бо з качалкою ходить. 

 
(Входить Пріська) 

 

Пріська: Хто тут мене згадав? А-а-а! То ви пити зібралися? Сморід на усе село, аж 

кишки вивертає! Всі женуть, як подуріли! 

 

Гнат: Чоловіки не женуть, чоловіки переганяють! 

 

Пріська: Шо-о-о? Я тебе зараз пережену! Я тобі зараз влаштую прискорений курс 

лікування! 

 

Гнат:  Прісько! Опам’ятайся! Дітей посиротиш! 

 

Гордій:  Прісько! Поклади качалку! Це ж мінеральна вода. Он Мотря до тебе прийшла! 

 
(Входить Мотря) 

 

Мотря:  Здорова була, кумасю! Чоловіка лікуєш? 

 

Пріська:  Та лікую гаспида, бо лікарі не беруться. Кажуть, що безнадійний випадок. 

 

Мотря:  Та облиш його вже, ходімо до Теклі, я тобі новину розкажу. 

 
(Виходячи співають пісню Н. Фаліон) 

 

Надоїло нам, бабам, корови доїть,  

Догоджать своїм хлопам і борщі варить. 

Ми закинемо сапи у куток в сарай, 

Свиням, курам, індикам скажемо: Гудбай! 

 

Приспів: 

А ми такі, ми такі кльові, 

А ми такі – баби фартові, 

Якщо гулять – то аж до ранку, 

Якщо кохать – то до останку! 

 

Ми – бомби, уа-уа! 

Як бомби – дрижить земля! 

Як йдемо – гримить село, 

Вам з нами так повезло! 

 



 

Ми на морі не були, тільки на ставку, 

Ми ще бренді не пили. Не їли ікру. 

Під ялинку в Новий рік кличем все село. 

Відсвяткуєм разом ми, бідам всім на зло. 

 

Гнат:   Пішли нарешті! Гордію, ти живий? 

 

Гордій:   Якщо твоя Пріська не дідько, то живий. 

 

Гнат:   Значить, ми вже на тому світі, бо моя Пріська – дідьків генерал. 

 

Гордій:   Цікаво, яка на тому світі горілка на смак? Попробуємо? 

 

Гнат:   А чого ж ні? Яка тепер різниця? 
 

(П’ють) 

 

 

Гордій:   Якась вона не така. Не смердить і не пече. 

 

Гнат:   Така-така. Он дивись, ялинка пішла! 

 

Гордій:   Стій, раз-два. 

 
(Гнат і Гордій відходять в сторону. Входить Ялинка, розмахуючи гілками. За нею Заєць повільно крадеться) 

 

Ялинка:   Новий рік на носі, а ти стій тут цілу ніч. Хоч би хто прийшов і гірлянду яку 

повісив. А то тільки той заєць пришелепкуватий під моїми гілками живе. Набрид уже. 

Ех, недоля моя колюча. 

 
(Заєць вішає гірлянду, але намагається її підпалити. Ялинка гасить її і лупить Зайця гілками. Заєць витягає сокиру, Ялинка 

намагається втекти) 

 

Заєць:   Ану стій. Мені за тебе три морквини обіцяли! 

 

Ялинка:   Невдячна тварина, то ти так мені віддячити хочеш за добро! 
 

(вибігають обоє) 

 

Гнат:   (Хреститься) Свят, свят, свят. Скільки живу, а ще не бачив, щоб ялинка від зайця 

втікала. 

 

Гордій:   То ще не все! Дивись, що це? 

 
(Входить Русалка, в довгій, вузькій сукні, внизу хвіст, співає) 

 

Дельфін русалку полюбив, була любов його глибока, 

Він їй даруночки носив, на бал запрошував щороку. 

Їй дивні перла дарував, немов якісь прекрасній феї 

І на морськім коні катав, чекав взаємності від неї. 

 

Дельфін і русалка – сюжет цієї пісні, 

Твоя підказала гітара, 

Дельфін і русалка, вони, якщо чесно 

Не пара, не пара, не пара. 



 

Русалка:   Ой-ой-ой! Горе мені, горе. Он яка я красуня. Та зеленію тут сама на 

морському дні. Хоч би якийсь принц завітав.  (ридає) 

 

Голос за сценою:        Довго плакала, ридала, 

Та на долю нарікала, 

Та як нічка наступила, 

Трапилось у морі диво. 

 
(звучить мелодія із кінофільму «Титанік» 

 

Русалка:   Що це, що шумить-гуде? 

Корабель на дно іде! 

 
(Входить принц) 

 

Русалка:   Звершилося! Нарешті діждала! 

Милий принце! Хай! Хелоу! 

Новий рік до нас прийшов, 

Від сьогодні й назавжди 

Будемо в любові ми! 

 

Принц:    Що ти кажеш, не смішися, 

І від мене відчепися, 

Теж мені красуня Аріель! 

Краще тут втопитись, 

Як з тобою оженитись! 

 

Русалка:   Ану стій, кому сказала! 

Що даремно я чекала? 

 
(Грає романтична музика, русалка бере принца за руки, входить Купідон з луком і стрілами, обсипає їх сердечками, та 

зупиняється і направляє стрілу на русалку) 

 

Купідон:   Втікай, мужик, я її затримаю. Потім віддячиш! 

 
(вибігають обоє) 

 

Русалка:   Я знайду тебе принц! І тебе Купідон! 

 
(Звучить музика з мультфільму «В синьому морі, в білій піні». Входять два пірати, помічають русалку) 

 

Пірат 1:    Дивись, яка риба! Ану лови її! 

 

Русалка:   Щоб тобі руки повсихали! 

 

Пірат 2:   А кажуть, що риба німа! 

 

Русалка:   Зараз ти в мене онімієш! 

 

Пірат 1:   Закрий їй рота! 

 



Русалка:   Ти руки мив, що мені до рота пхаєш? 

 

Пірат 2:   А що таке?! 

 

Русалка:  Епідемія холери. Косить всіх, хто рук не миє. 

 

Пірат 1:   Та що ми її слухаємо! Зваримо краще юшку з неї. 

 

Русалка:   Тільки спробуй. Сам юшкою вмиєшся. 

 
(Русалка виривається, б’є піратів, вони тікають, русалка за ними. Гнат і Гордій виходять на середину) 

 

Гнат:   Що то було. Що за відьма?! 

 

Гордій:   Я думав, то твоя Пріська повернулася. Вже втікати хотів. 

 

Гнат:   Ти диви, що за мана? 

 
(Відходять в сторону, входить Купідон і принц) 

 

Купідон:   Так, мужик! Я тебе врятував, а тепер розказуй, ти хто будеш?  

 

Принц:   Я – принц. (кланяється) 

 

Купідон:  Ну якщо ти королівської крові, то можеш мені допомогти. Пішли! 

 

Принц:   Я тобі зараз поясню політику партії. Йдемо на Олімп. Там ціла гризота! 

Задумали богині до Нового року конкурс краси влаштувати, та найкращу серед них 

обрати. А судити нема кому. От ти і будеш! 
 

Голос за кадром:        А тим часом на Олімпі, 

Три богині вечерком, 

В Інтернеті зависали 

І такі думки гадали.  

 
(Виходять. Звучить «Сертакі». Входять три богині) 

 

 

 

Хірург:   Хто тут сказав «Конкурс краси»?  

 

Афіна:   Ти хто? 

 

Хірург:   Я – пластичний хірург. Працюю в клініці «Чік-чік і чіка». Можу вам допомогти 

виграти конкурс краси. 

 

Афродіта:   Ти нам тут не «чік-чік». Нам твоя допомога не потрібна. Ану дивись. 

 
(звучить музика із «Супермодель по-українськи». Дівчата дефілюють по подіуму. Хірург виходить) 

 

 



Гера:         Тут нема що і гадати –  

Краще мене не обрати. 

Я без сумніву одна 

Варта цього визнання. 

Перша леді на Олімпі, 

Перша модниця у світі. 

Краща всіх, як не крути, 

Кращу мене – не знайти. 

 

Афіна:  Ану цить, тобі кажу, 

Ще мені знайшла красу. 

На Олімпі тільки я  

Варта слави й визнання. 

Я – Афіна, мила й добра, (на цих словах виймає меч, розмахує ним) 

Войовнича я і горда, 

Як я в руки меч беру 

Переможцем вмить стаю. 

 
(Гнат хапається за серце, падає, Гордій намагається його підняти) 

 

Афродіта:  Ой, подружки, що за гам, 

Учинили тут бедлам. 

Заспокойтесь, утишіться 

І на мене подивіться. 

Ну куди вам вже тягатись   

І зі мною тут змагатись. 

Я – прекрасна і тендітна, 

А звуть мене Афродіта. 

 
(Входять Купідон і принц) 

 

Купідон:   Ану ша! Богині милі, 

Я вам принца тут привів. 

Він і обере одну 

Саму милу й чарівну. 

 
(Купідон відходить в сторону. Богині танцюють навколо принца і співають по черзі на мотив пісні Н.Могилевської «Полюби 

меня такой» 

 

Гера: На олімпі красунь в нас багато так є, 

Але вибрать найкращу – завдання твоє. 

 

Приспів: 

Обери мене скоріш, обери мене скоріш, 

Обери мене скоріш, ну чого ти стоїш? 

 

Афіна: Я сьогодні оділа найкраще вбрання 

Щоби ти зрозумів, що найкраща тут я. 

 

Приспів. 

 

Афродіта:  Ти увагу зверни на фігуру мою, 

Адже я недаремно тут нині стою. 

 



Приспів. 

 

Всі:  Знаєм, що засліпили красою тебе, 

Та сьогодні найкращу цей принц обере. 

 

Приспів. 

 

Принц:  Я в шоці. Нема що й казати. 

Ви всі чарівні. Кого обирати? 

 

Купідон: Не сваріться, любі пані, 

Каже принц, що ви всі гарні, 

Тож ніколи не сумуйте, 

Новий рік ідіть святкуйте. 

 
(Усі виходять) 

 

Гнат:    Я не знаю, що й казати. Це – якась чудасія! 

 

Гордій:   Ми з тобою наче у кіно потрапили. Може зараз Дід Мороз прийде? 

 

Гнат:    Ану покличмо, може прийде? 

 

Разом:   Діду Морозе! 

 
(Виходить Дід Мороз, сідає на крісло, в руках у нього руль, вдає що їде в автомобілі. Виходить Снігурка. Звучить пісня 

Тіматі «Лада Седан». Дід співає) 

 

Дід:  Ці прекрасні очі, мила моя, 

Красою своєю згубили дідуся, 

Їдь зі мною разом в розкішний ресторан, 

Провезу на Ладі Седан. 

 

Снігурка:   Ти послухай, діду, чи розуму нема. 

Я для тебе, діду, ще замолода. 

Хоч і маю плаття колір баклажан, 

Та не сяду в Ладу Седан. 

 

(В цей момент вбігає ялинка, що втікає від Зайця. Чути звук аварії. Ялинка падає, дід б’ється головою об руль, втрачає 

свідомість. Заєць намагається підняти ялинку, Снігурка голосить над дідом, приводить його до тями. Звучить пісня «Я 

український полісмен». Входить полісмен, підходить до діда» 

 

Полісмен:  Інспектор …енко. Ваші документи? 

 

Дід Мороз:   (шпортається в кишені) Як пробачте ваше ім'я? 

 

Полісмен:   Інспектор …енко. Документики покажіть, будь ласка. Як ви умудрилися в 

ялинку в’їхати? 

 

Дід Мороз:   Я не винен, чесне слово! Це все несприятливі погодні умови. Ожеледиця. 

Он як слизько. 

 

Полісмен:   А ялинка, що теж посовгнулася? 

 

Дід Мороз:   Та точно так! 



 

Полісмен:  Голубчику! Та від вас запах! Ви що пили за рулем? Руки на капот!  

 
(Скручує діда, Снігурка ридає, ялинка насилу встає) 

 

Гнат:   Стійте. То не від діда запах, то від нас. 

 

Гордій:   То ми собі хильнули. 

 
(Входить інопланетянка) 

 

Інопланетянка: Як почуваєтесь земляни? 

 

Гордій:   Не бачиш як? Погано. Замість горілки, якусь мінеральну воду пили. А смороду 

– на ціле село. 

 

Інопланетянка:  Напій називається «Космо-кола». 

 

Гнат:  А ти хто така? І чому так дивно одягнена? Що на Х-фактор пробувалась? 

 

Інопланетянка:  Я прилетіла з планети Аль-Наїр що в сузір’ї Журавля. 

 

Гнат:  На мітлі? 

 

Інопланетянка:   На космічному кораблі. То як сподобались вам мої голограми? 

 

Гордій:   Чуюся так, наче пережив зелену гарячку. 

 

Снігурка: То це ви підсунули нам пляшку з оковитою. І он Діда Мороза тепер в тюрму 

заберуть. 

 

Інопланетянка:  Шановний інспекторе. Дідуся треба відпустити. Йому ще на святі дітей 

веселити. І ялиночку підлікуємо. 

 
(Полісмен відпускає Діда Мороза, Інопланетянка прикрашає ялинку) 

 

Снігурка:  Усе добре, що добре закінчується. 

 
(Усі учасники свята виходять на сцену, звучать новорічні привітання, пісня) 
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