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Мета заходу:  формування в учнів розуміння єдності й цілісності 

України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, 

незалежної, демократичної та заможної держави. 

Навчальна - розпочати новий навчальний рік у закладі, познайомити 

учнів з основними напрямками навчально – виховної роботи та мережею 

гуртків; 

розвиваюча - формувати готовність служити Батьківщині та своєю 

працею стати на захист її інтересів; 

виховна - формувати  усвідомлення себе українцями, почуття 

особистої відповідальності за долю держави та українського народу;  

виховувати повагу до державних символів, шанобливе ставлення до 

народних традицій українців.  

 

Ведучий: 

 

Так хочеться вам показати, діти.  

Чарівний світ у крапельці роси,  

І ваше ніжне серденько відкрити  

Для радості, любові і краси.   

 

 

До слова запрошую директора Борщівського районного будинку 

дитячої творчості Николаїшин Надію Володимирівну. 

 

ВИСТУП  

 

Суспільно-політична ситуація та події останніх місяців, окупація 

Російською Федерацією Криму, збройні акції російських терористів у 

східних регіонах України стали на заваді багатьом діткам піти до садочка, 

школи чи позашкільного закладу  на урочистості з нагоди  початку нового 

навчального року. Та ці жахливі обставини обумовили ще більшу 

згуртованість нашої країни. Наш захід з нагоди початку нового навчального 

року проходитиме під гаслом  «В єдності сила!».   



Вітаємо всіх  почесних гостей нашого свята  

 --------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------ 

 Приймайте в подарунок музичне вітання  

 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Ведучий: 

Сьогодні важливий день для дітей батьків та педагогів.  І  зібрались ми 

напередодні Міжнародного дня миру, який відзначається 21 вересня. Рішення 

про святкування Міжнародного дня миру 21 вересеня було прийнято на 55-й 

сесії Генеральної Асамблеї ООН (спеціальна резолюція № A / RES / 55/282 

від 28 вересня 2001 року).  

Генеральною Асамблеєю цей день проголошений як день відмови від 

насильства і припинення вогню в усьому світі. Всім країнам було 

запропоновано утримуватися від проведення військових дій в цей день.  

Щорічно 21 вересня в ООН проводяться різні заходи, традиційно 

розпочинається з церемонії  Дзвони світу. Церемонія починається зі 

звернення Генерального секретаря ООН, після якого він вдаряє у дзвін.  

Давайте і ми сьогодні, напередодні святкування Дня миру вшануємо 

хвилиною мовчання героїв «Небесної сотні» та борців за мир на сході 

України. 

 

Звучить вірш під музичний супровід 

 

ЧИТЕЦЬ 

 

Божечку милий, я знаю, що треба 

частіше молитись, взивати до Тебе! 

Просити здоров"я для рідних і близьких, 

при цьому частіше вклонятися низько. 

А також молитись за всю Україну! 

Щоб стала на ноги, була щоб Єдина. 

І діти росли би здорові й веселі, 

щоб щастя й достаток царили в оселях. 



Щоб зникли хапуги й Майданів не стало, 

щоб люди невинні на них не вмирали! 

А жито й пшениця рясніше родили 

і працю важку щоб достойно цінили! 

Щоб Ненька-Вкраїна вже стала на ноги 

і люди щоб вибрали вірну дорогу. 

Населення наше щоб множилось тоже! 

За світле майбутнє молю тебе, Боже! 

 

Потім, після хвилини мовчання, із зверненням виступає голова Ради 

безпеки ООН, і нехай ніщо не завадить нам сьогодні радіти миру, сонцю, 

ясному небу.  

Хай всі дні для вас, дорогі діти, шановні дорослі, освячуються щирими 

усмішками і добрими справами. 

А сьогодні добру справу — створення гарного настрою для усіх присутніх і 

особливо дітей — робитимуть ваші друзі гуртківці Борщівського районного 

будинку дитячої творчості .  

 

Художній номер 

 

Читці: 

 

Найбільше я хочу, щоб мир був на світі,  

Як небо – у зорях, а сад наш – у квітах.  

Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку  

Зі мною віталось, присівши на ганку.  

 

А я найбільше хочу  

Зробити так, щоб діти  

Були завжди щасливими  

У всьому – всьому світі  

 

Щоб не війни , ні голоду  

Ніхто й ніде не знав,  

Щоб кожен день для кожного  

Приходив як весна!  

 

А що для цього треба?  

Прозоре й чисте небо,  



І сонце променисте,  

І неодмінно – пісню!  

 

(Виконується пісня)  

 

 

СЛОВО ГУРТКІВЦІВ 

 

Дорогі педагоги! 

ми хочемо сьогодні 

Сердечно вас привітати. 

Душевні ви, справедливі, 

І цим нас завоювали 

До наших проблем чутливі, 

Хоч є в вас своїх немало. 

Тож буде хай день безхмарним 

У сьогоднішнє наше свято. 

Працюєте ви не марно, 

І ми, вихованці ваші, 

Щоб усмішка в вас не згасла, 

Займатися будем краще, 

Без пропусків — таке в нас гасло 

Сьогодні вітання щирі 

Ми вам принесли з любов’ю. 

Живіть у добрі і мирі! 

 

Всі дні нехай будуть світлі! 

Хай буде міцним здоров 'я! 

 Хай буде найкращим у світі 

Улюблений наш будинок! 

 

Бажаєм злетів і нових висот, 

Щоб труднощі зникли на віки. 

Побільше, щоб отримали державних нагород 

І щастя плинуло мов синьоокі ріки. 

 

Право запалити факел Творчості, який буде вірним компасом, 

надається керівникам пройшли атестацію у 2014 році.  

 

Ведучий: Гучномовка 

 

 

 

Гуртківці: 



 Пісні — проспіваємо!  

 Вистави — зіграємо !  

 Традиції — відтворимо! 

 Серця — запалимо! 

 Будинок — прославимо! 

 

Запрошуємо всіх присутніх взяти участь у: 

 Флешмобі «Наш прапор – наша гордість» 

 Ланцюзі Миру  

 Запуску Голубів Миру 

 Малюнку  на асфальті «Болить душа за Україну» 

Ведучий: Наше свято завершується! Побажаєм вам миру і щастя Вас чекають 

нові відкриття у нашому закладі! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Тобі найкращая перлина 

                   Моїх розбуджених надій, 

                   Тобі, що звешся Україна 

                   У цей життєвий буревій, 

                  Тобі, що постаті козачі 

                   Для нас змальовуєш щодня, 

                   Ми шлем привіт й бажаєм вдачі, 

                   У сяйві сонячного дня! 

 
Божечку милий, я знаю, що треба 
частіше молитись, взивати до Тебе! 
Просити здоров"я для рідних і близьких, 
при цьому частіше вклонятися низько. 
А також молитись за всю Україну! 
Щоб стала на ноги, була щоб Єдина. 
І діти росли би здорові й веселі, 
щоб щастя й достаток царили в оселях. 
Щоб зникли хапуги й Майданів не стало, 
щоб люди невинні на них не вмирали! 
А жито й пшениця рясніше родили 
і працю важку щоб достойно цінили! 



Щоб Ненька-Вкраїна вже стала на ноги 
і люди щоб вибрали вірну дорогу. 
Населення наше щоб множилось тоже! 
За світле майбутнє молю тебе, Боже 
 

ікторія Трощилова 
Героям майдану присвячується...... 
 
Небесна сотня гордо піднімається у вись 
Її Господь прийняв до себе на поруки 
Вони усі навіки поклялись 
Що візьмуть волю в свої руки 
 
За горизонт злетіли їхні душі  
Під небо синє, синє і п’янке 
І не пожмеш ти їм ніколи руки 
Лиш гордо скажеш слава! Слава навіки! 
 
Такі ще кволі зовсім молоді 
Багато з них не встигли на землі пожити 
Та в пам’яті залишаться вони всі навіки 
У серці і історії вони в книжках навіки будуть жити 
 
Заплаче мати гіркими слізьми 
За що? За що ти голову зложив? Синочку 
Та син загляне в очі рідні милі ті 
І скаже мамо я загинув за країну й дочку 
 
І не один я голову зложив  
Я не один мої тут побратими 
Ми всі за Україну полягли  
Щоб люди в злагоді й любові жили 
 
Сказав так син і витер в матери сльозу 
Яка тихенько так стікала зі щоки у мами 
Розправив крила й в небо полетів 
Зустрівся там з своїми він братами 
 

http://vk.com/vtroschilova


 

Майдан повстав, Майдан гудів…  
На подвиг і відвагу  
І з міст, і з сіл, і звідусіль  
Ішов народ під стягом.  
І революції ступні  
На чорнозем ступали.  
У церкві кожен дзвін дзвенів,  
Щоб чули всі і знали. 
 
Iшов народ за майбуття,  
Долав стежки і траси,  
Не за жебрацтво, за життя  
Повстали Львів, Черкаси.  
Гримить Житомир, кличе Київ,  
Від заходу до сходу,  
Від Сумщини і до Волині  
Лунає гімн свободи.  
 
В серцях горить одна мета,  
Щоб в вільній Україні,  
Де поля смужка золота  
З’єдналась з небом синім,  
Воскресла воля, щезнув пан,  
Щоб у новій країні  
Громадянин майбутнє мав –  
Старий, студент, дитина.  
Щоб не гнобили не цурались,  
Як то було віками.  
Вікно в Європу пробивали  
Піснями й кулаками,  
В холодний день, голодну ніч  
З молитвами і гаслом,  
Рука в руці і пліч-о-пліч,  
Доки вогонь не згасне…  
 
Та дорога була ціна  



За патріотів подвиг.  
Чий гріх, чий біль, чия вина? Небесна впала сотня.  
Майдан став наче ешафот,  
Бруківка пахла кров’ю,  
У мирний час зловіщий фронт  
Спинив їх на півслові.  
Болючий жах і відчай сліз  
За батька, брата, сина…  
Пішли з життя, а владний віз  
Стоїть, де й був, до нині.  
 
Хто другом був, став ворог клятий,  
В роботі зброя й голі руки…  
Розкол на синьо-жовтій мапі  
Прийшов за смерть, страждання й муки.  
Донбас в вогні, в Луганську вибух знову…  
Руйнація крокує по землі,  
Крим приручив російський Вова…  
Хто є чужий? А де тепер свої?  
 
Війни жорстокої ступні  
На чорнозем ступали…  
Якщо у церкві дзвін дзвенів –  
Значить, когось ховали.  
Пішов народ за майбуття,  
За сонячне й безхмарне…  
Кричав, благав, втрачав життя,  
Надія є - не марно. 
 
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 вже не їм болять.. 
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло.. 
Як крила ангела, злітаючи назад, 
Небесна сотня в вирій полетіла… 


