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Сценарій родинного свята 

 

«Віват, тобі, школо! Віват!» 
 

(До 30-річчя Куп’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12) 

 

На сцені учні співають «Пісню про школу» 

 

За дверима танцювальної зали чуються звуки горна і барабана.  

До зали по двоє заходить «піонерський» загін батьків. На них червоні 

галстуки, у мам на головах - банти. Зупиняються на сцені, промовляють 

«речёвку», співають пісню «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 

 

Батьки:   

Раз, два! 

Три, четыре! 

Три, четыре! 

Раз, два! 

 

Батьки:   

Кто шагает дружно в ряд? 

Пионерский наш отряд! 

Дружные, смелые, ловкие, умелые! 

Вместе мы идем вперёд, 

Школа нас ведёт! 

 

Співають пісню «Взвейтесь кострами…» 

 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы – пионеры, дети рабочих, 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

 

Батьки:  

Радостным шагом 

С песней весёлой 

Мы выступаем за комсомолом. 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

 

Учень:  
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Де ви вчились, любі друзі? 

 

 

Батьки:  

У Радянському Союзі! 

Ви не гримайте на нас, 

А візьміть у 2 клас! 

 

Учень:  

Захотілось все згадати, 

Вчитись, бігати, стрибати, 

Вчити віршики чудові на своїй 

Прекрасній мові. 

 

Батьки:  

Це не сон і не обман. 

Є в нас горн і барабан. 

Хочемо до вас у клас, 

Ну, хоча б, одненький раз! 

 

Учень:   

Ви уже дорослі люди, 

Пізно вже, цього не буде! 

Свій обов’язок ви знайте – 

Нам в усьому помагайте! 

 

Учениця:  

Все покиньте – сон і дачі 

                 І розв’язуйте задачі! 

                 Не доспіть, вставайте зрання, 

                 Нам виконуйте завдання! 

 

Учитель:  

 Що це, діти, за наказ? 

                 Все робитимуть за вас?! 

                 Це не діло, самі вчіться 

                 І старайтесь, не лініться! 

                 (Звертається до батьків) 

                 Щоби менше говорити, 

                 Що ви вмієте робити? 

 

Мама:  

Я співати! 
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Тато:  

Й ми співати! 

                            

 

Дідусь:  

А я вірші читати! 

 

Мама:  

Я – акторка, вмію грати 

 І ще трохи танцювати! 

 

Учитель:  

Можете це показати? 

 

(Батьки влаштовують міні-концерт, співають пісні, танцюють, читають 

вірші) 

 

Мама:     

Ми вже давно дорослі, не малі, 

                 Колишні учні оцієї школи. 

                 І стільки б нам не жити на землі,  

                 Цю школу не за будемо ніколи! 

 

Мама:       

Кохали тут, жили, дружили ми, 

                 Босоніж бігали, стрічали ранки разом. 

                 Зросли і стали справжніми людьми. 

                 Ти, школо, нам дала талант і розум. 

 

Батьки: 

 Віват, тобі! Ти храм науки й миру. 

                 Мільйони раз скажу тобі «Віват!» 

                 Тебе любили і любити будем щиро, 

                 Хоча ті роки не повернуться назад! 

 

Тато:  

Як мати, вже покрита сивиною, 

Ти, як дітей, зустріти рада нас. 

Пишаємося ми, любуємось тобою, 

Ти пам’ятаєш добре кожен клас! 

 

Учень:   

Живи, радій, збирай дітей у коло, 

Хай дзвоник твій луна через віки. 
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Уклін тобі земний, рідненька наша школа, 

Приносять учні, всі твої випускники! 

 

 

 

Учень:   

Відшуміли жнива, заховалось за обрієм літо, 

Та осіннього смутку немає у наших очах. 

І  біжать знов до школи усміхнені, збуджені діти 

Поспішають топтати віками протоптаний шлях. 

 

Учень 6-го класу: 

І це, мабуть, до них посміхається вікнами школа. 

Це на них тут чекають у класах свої вчителі. 

Хай мандрівка до знань не забудеться дітям ніколи. 

В цьому вічність і радість людського життя на землі! 

 

Учень: 

А чому у нас сьогодні немає уроків? 

 

Учениця: 

Бо нашій школі 30 років! 

Свято велике, займає весь день. 

Жарти і танці, багато пісень! 

 

«Пісня про школу» 

 

Я прийду до школи, двері відчиню. 

Радісно зустріну вчительку свою. 

В добрі її очі щиро подивлюсь 

І нічого в світі не боюсь! 

 

Будем разом рахувати і читати, і писати, 

У веселі ігри грати цілий день. 

Будем разом рахувати і читати, і писати, 

І співати радісних пісень. 

 

Весело у школі вчитись дітворі. 

Вчителька стрічає діток на зорі. 

Хоч давно на скронях в неї сивина. 

 

Учень: 

Наша школа – супер, диво! 

Живемо ми в ній щасливо. 
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Учениця: 

30 років! 30 років! 

Скільки пройдено уроків! 

 

Учень: 

Наша школа – вищий клас! 

Вчить, виховує всіх нас! 

 

Учениця: 

Книги, зошити, портфелі –  

Все в нас гарне! Ми – веселі! 

 

 

Учень: 

Всіх скликає на урок 

Наш гучний шкільний дзвінок! 

 

Діти співають пісню «Літо швидко промайнуло..» 
 

Учень: 

І знову жовтень стукає у шибку 

Нагадує, що осінь на землі. 

Ідуть до школи впевнено і швидко 

Із вогником в очах учителі. 

 

Учень: 

Його величність Вчитель хай живе! 

На куп’янській землі його усі шанують. 

Дітей веде в незвідане, нове. 

Віват, тобі! Нехай усі почують! 

 

(Музичний подарунок вчителям – пісня) 

 

Учитель: 

Співають діти Гімн про школу, 

Рука – на серці, віра і добро. 

Стають у дружне нескінчене коло, 

А з ними вчитель, щоб там не було. 

 

Діти виконують пісню «Гімн школи» 

 

Школа наша хай живе  

І дітей навчає. 
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Про цікаве і нове 

Ми багато знаєм. 

 

Слава нашим вчителям, 

Що дають науки нам. 

Рук не покладають, 

Розуму навчають! 


