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Реквієм «Небесна Сотня Ангелів»

Мета: вшанувати пам’ять героїв Небесної Сотні,
прищеплювати любов до Батьківщини, виховати патріотичну
свідомість, розвивати бажання стати гідними громадянами
України.

Оформлення: Прапор України, надпис «Небесна Сотня
Ангелів», «Герої не вмирають», ангели, стіл, на столі вишита
скатерть, ікона Божої матері, свічка, лампадки.

Хід заходу

Відео "Небесну Сотню, Господи, прийми" П. Табаков

Виходить Сивка Данило з лампадкою у руках.

Данило: А сотню вже зустріли небеса…
Летіли легко, хоч Майдан ридав …
І з кров’ю перемішана сльоза …
А батько сина ще не відпускав.
Й заплакав Бог, побачивши загін:
Спереду – сотник, молодий, вродливий
І юний хлопчик в касці голубій,
І вчитель літній сивий-сивий.
І рани їхні їм вже не болять…
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Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло.
Як крила ангела, злітаючи назад,
Небесна Сотня в вирій полетіла…

(Л.Максимлюк)
Виходять ведучі: Шевченко Ольга, Петренко Яна

Яна. Історія будь-якого народу містить періоди, дати, які є
вирішальними і доленосними в його житті. Ми повинні
пам’ятати і не забувати героїчні сторінки, коли проливали кров
патріоти. Адже хто не знає минулого, той не вартий
майбутнього.

Оля. Герої творять дійсність, герої формують обличчя світу –
вчора, сьогодні і завтра, бо вони готові віддати все, і в тому
числі своє життя, щоб досягнути свою мету, щоб здійснити
свою мрію.

Яна. 20 лютого - День Героїв Небесної Сотні – вшанування
відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя
під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014
року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і
свободи людини.

Оля. Народе мій, пишаюся тобою:
Моя душа – частинка твого «Я»
Красою правди у святім двобою
Понад Майданом сонця лик сія…
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Є нація! Хай знають всі у світі:
Ми є! Народ піднявся із колін!
І переможно сонце правди світить,
Співає гордо наш Державний Гімн.

Гімн України

Яна. Їх назвали Небесною сотнею – українців, які загинули в
Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській.
Гинули за честь, за волю, за право бути Українцем і за свою
Батьківщину. Героїчна Сотня, зробивши перший крок,
журавлиним ключем полинула у вирій вічності, ставши нашими
Ангелами-Охоронцями на небі.

Пісня «Заспіваймо, пісню за Україну!» (Шевченко Оля)

Яна. Українські Ангели загинули за правду, свободу,
незалежність своєї держави, і ціною жертовності показали, що
наш український дух є незламним, а народ – нескореним.
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Танок «Переведи меня через Майдан» (учні ліцею)

Яна. Кожен із Небесної сотні, мав свою сім`ю, батьків, друзів,
захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик
їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну,
демократичну, чесну Україну.

Оля. Вони не були героями. Вони були звичайними людьми. І
в останню мить віддали найдорожче – своє життя. За нас
віддали.

Відео «Небесна сотня. Юні ангели»

Яна. Вшануємо хвилиною мовчання всіх, хто віддав життя за
долю, за волю, за незалежність і свободу нашої з вами єдиної
України!

Хвилина мовчання

Оля. Низький уклін матерям і батькам, що виховали таких
синів і дочок! Хай палають свічки пам’яті загиблих героїв
Небесної Сотні у наших серцях.

До вашої уваги авторський
вірш «Небесні ангели»
учениці 13 групи
Гніденко Ірини.
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Гніденко Ірина:

Вже вкотре  біль нам серце розрива,
А лютий холод наскрізь ріже душу…
Надворі скоро прийде вже весна
Та тільки не для всіх, сказати мушу…

Підніму очі в сині небеса
І  серцем чую, хтось мене гукає…
А на очах бринить гірка сльоза
Та чується – «Герої не вмирають!»

Вже скільки їх? Небесних журавлів
Нам шлях свободи  освітили…
І знову в серці наростає гнів…
Чому страшну  ціну за волю заплатили?

Горить свіча…Сльоза стікає…
Та відчуваю, в цьому світі - не самотня!
Я знаю, що від бід мене охороняє
Багато ангелів – Небесна Сотня!

Відео «Мамо, не плач, я повернусь весною…» Т.Роуз
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Яна. Ця скорботна подія сколихнула весь світ, не залишила
байдужою жодну душу.

Оля. Славутичани  ніколи не були байдужими до подій, які
відбувалися в нашій країні: збирали продукти харчування,
одяг, кошти для людей, які перебували на Майдані. Поклик
душі призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну
Україну.

Оля. Герої не вмирають! Вони завжди будуть в наших серцях.
До вашої уваги авторський вірш учениці 21 групи Сибірської
Анни

Сибірська Анна:

Ранок був декілька тривожним...
Всі йшли у наступ, у кривавий бій,
Крок був зроблений докорінно кожним,
Але з кулею міцнОю було чутно гавані прибій...
Снайперівський залп із куль,
у серце вірного солдата,
Це обірваний життєвий путь,
Смерть ііх встигла наздогнати.
Вони йшли до смерті у обійми
Дух, проносячи, гарячих шин,
Вперед, туди, де всі є вільні:
Ніхто не боявсь залишитись один.
Всі йшли вперед, до смерті в сад,
А перед очима: мама, тато,-
Знаючи, що не мали відступу назад:
І ти був не один - вас було багато...
Бо дороги нас ведуть назад:
У батьків дім, матусин сад...
Буває пізно, аж занадто -
Змарнілий двір, старенька хата..
І погляд твій стає непередбачувано тьмяним,
Ти йдеш туди, де світліє небо, сонце...
Твоє тіло вкривається червоним кольором багряним...
Ти постукав своїй долі у віконце...
І ті, хто рідним став у ці часи страшні,
Стояв за докорінні зміни в Україні
Не знали, що в двері постукали війні
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Але вірили в сонячне майбутнє на Вкраїні.
Ти стоїш на цій землі, що завдячує життю перед козаками.
Я знаю, що любиш ти її до повної нестями.
Стоятимеш ти до кінця,
бо живе в тобі дух справжнього бійця!
Дороги нас ведуть назад:
У батьків дім, матусин сад...
Буває пізно, аж занадто -
Змарнілий двір, старенька хата...

Яна. Україна потребує нашої єдності, мужності. Пишаймося
молоддю. Вона активна, здатна відстоювати майбутнє.
Поважаймо себе, державу, тоді інші поважатимуть нас!

Оля. До вашої уваги авторський вірш учениці 21 групи Голик
Єлизавети
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Голик Єлизавета:

Допоки буде жити Україна,
Допоки будет чути голос солов`я,
Всім серцем буду я любити,
Тебе, моя ріднесенька земля.
Допоки буде чути сміх дитячий
У кожній хаті міста чи села,
Я буду тебе з усіх сил плекати
Й оберігати, мово, ти моя.
А коли,часом,нас настигне лихо,
То я навколішки низесенько схилюсь
Й звернусь до Бога молитвами тихо-тихо,
Бо я за тебе, наша матінко, журюсь.
Молитвами звертатимусь щоночі,
Щоб ти окріпла й сильною була.
І щоб ніколи більше твої очі,
Не кривдила сльозами та війна!

Пісня «Моя Україна» (Катя Федченко)

Яна. Реквієм, приурочений пам’яті Небесної Сотні завершено.

Оля. Ми вам бажаємо всім світлих днів і нехай вам щастить.
Дякуємо за увагу!
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Глядачі виходять із зали під пісню "Діти україни" (С. Весна)

Вручення учасникам Дипломів.

Учасники реквієму «Небесна Сотня Ангелів»:

Ведучі: Петренко Яна, 31 група Шевченко Ольга, 41 група

Вірші: Сивка Данило, 11 група
          Гніденко Ірина, 13 група
          Голик Єлизавета, 21 група
          Сибірська Анна, 21 група

Пісні: Федченко Катерина, 12 група
Шевченко Ольга, 41 група

Танок: Карячка Катерина, 13 група
           Колонтай Оксана, 13 група
           Зайченко Христина, 22 група
           Коваленко Аліна, 23 група

Звукорежисери: Мишко  Ярослав, 43 група
                         Коробчук Олександр, 43 група


