Літературно – музична композиція «З Україною в серці!»
Дата проведення: 12.10.2016
Місце проведення: актова зала ліцею
Звучить українська мелодія
Виходять ведучі: Сивка Данило (21 група),
Гніденко Ірина (23 група)
Данило: 14 жовтня відзначатимемо День
захисника́ Украї́ни, свято, що відзначається в
Україні у день святої Покрови Пресвятої
Богородиці водночас з Днем Українського
козацтва.
Ірина: Це свято є всенародним, бо захисниками Вітчизни є учасники національновизвольних рухів ХХ століття, учасники Революції гідності, добровольці і військові,
волонтери, діти і дорослі — всі ті, хто в різний спосіб наближають перемогу.
Данило: І саме в цей день ми вшановуємо тих людей, які зуміли пережити лихоліття
війн, захиститись, вистояти, перемогти і знову будувати щасливе майбутнє. Їх
мужність і героїзм – вічний взірець для підростаючого покоління.
Ірина: Є нація! Хай знають всі у світі:
Ми є! Народ піднявся із колін!
І переможно сонце правди світить,
Лунає гордо наш Державний Гімн.
Гімн України
Ірина: «Революція гідності», події на Донбасі... Вони тривожать наші душі, не
залишають байдужими жодного громадянина країни, і тому кожному з нас необхідно
усвідомити, за що боролися учасники Революції гідності і заради чого пожертвувала
своїм життям Небесна сотня, заради чого захищають нашу Україну воїни АТО.
Данило: Сьогодні у нас на святі присутній учасник антитерористичної операції на
сході України Бурий Юрій Миколайович.
Данило: Трагічні події в Україні, тривожать та не залишають байдужими жодного
громадянина країни. Вшануймо хвилиною мовчання пам'ять героїв Небесної сотні,
борців за свободу людей під час Революції гідності, героїв, що полягли у боротьбі,
захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої України.
Вічна пам’ять героям, вічна слава!
Метроном
Данило: Мільйони людей вірять, що небо нашої України - неньки буде мирним, адже
його оберігають славні воїни, їм довіряють найдорожче, найсвітліше – оберігати мир!

Ірина: Захисники України прийміть
подарунок від Театру танцю
Військовий танок
Ірина: Наша країна – приклад великої
мужності, витривалості та духовності.
За останні роки Україна отримала
чимало сумних дат календаря, бо
загинуло багато синів-патріотів за те,
щоб ми могли жити під мирним небом.
Данило: До вашої уваги Петренко Яна
з піснею про Україну
Пісня «Це моя земля, це моя країна…»
Петренко Яна (41 група)
Ірина: 14 жовтня в Україні також
Свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Це свято було одним з найголовніших
свят козаків, за що воно отримало
другу назву – Козацька Покрова.
Данило: Збройні сили України своїми славними традиціями зобов’язані козацтву.
Багато століть лунають над нашою
землею пісні, які уславлюють козаків.
Учень 14 групи Бабич Вадим
продемонструє, як козаки відбивалися
шаблями від ворогів.
Виступ Бабича Вадима (14 група) під
козацьку пісню
Ведуча: Україна – рідний край, земля з
багатовіковою історією, мальовничою
природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими й талановитими людьми.
Ірина: Нашу землю, рідну домівку
Україну, що здобула Незалежність і
будує нову державу, ми повинні
любити і берегти. Любов і повага до
неї – це найсвятіший обов’язок!
Данило: До вашої уваги пісня у
виконанні учениці 22 групи Федченко
Катерини

Пісня «Заспіваймо пісню про Україну» Федченко Катерина
Ірина: Ми горді зватися українцями.
Поклик рідної землі завжди відчували
наші прадіди й діди, ті, хто живе в
Україні та кого доля закинула на
чужину. І де б не був українець,
захвилюється аж до сліз, почувши
рідне слово.

Данило: Я – українець. Є у мене право
На рідну мову та свою державу,
На гордий прапор золотаво-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я – українець. Право знати маю
Про тих, кого героями вважаю,
Що людство рятували від руїни, Синів і дочок, гідних України.
Я – українець. Хочу право мати
Завжди усе, що думаю, казати,
На незалежну та міцну державу,
На все, що гарантовано по праву.
Я – українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я – українець. Був ним, є і буду!
Ірина: Україна... Її майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша
держава! А держава, як і родина, має бути дружною, сильною, здоровою, щасливою.
Данило: Щиро зичимо усім присутнім доброго здоров’я, щастя, родинного затишку,
миру, злагоди, натхнення і високих звершень на благо розквіту Великої Української
Держави!
Фото на згадку

ПОДЯКА
УЧАСНИКАМ
ЛІТЕРАТУРНО – МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ!»
ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

Ведучим: Сивці Данилу, 21 група
Гніденко Ірині, 23 група
Співакам: Петренко Яні, 41 група
Федченко Катерині, 22 група
Танцюристам: Дідовець Анні, 21 група
Карячці Катерині, 23 група
Колонтай Оксані, 23 група
Коваленко Аліні, 33 група
Виступаючим: Бабичу Вадиму, 14 група
Звукорежисерам: Булавіну Леоніду, 22 група
Черепову Кирилу, 41 група

