Спеціалізована школа № 52 м.Києва // Медійна група 9 – Веб-публікації та дизайн // www.school52.kiev.ua // Copyright 2007

Свято 8 Березня
Під фанфари виходить ведучий Діма з трояндою і чекає, нервуючи, Руслану..
Діма.– Ну где же эта Руслана? Как всегда опаздывает!
( Під фонограму Руслани “Дикі танці” – йде Руся та піднімається на сцену)
Діма. Неужели! Сколько можно тебя ждать?
Руслана.Пробач, я трішки запізнилася!
Діма. Нечего себе “трішки”?
Руслана. Ти б краще не сперечався, а зробив би мені комплімент, сьогодні ж таке чудове свято, свято весни,
яке відзначають по всьому світу.
Діма. Так уже и по всему миру?
Руслана. Ти мені не віриш? Так давай з тобою разом вирушимо в подорож навколо світу за 80 хвилин!
Діма. А как мы это сделаем?
Руслана.Так ми ж з тобою навчаємося в школі інформаційних технологій, тому віртуальне переміщення за
допомогою високих технологій нам під силу. Дивись, у мене є віртуальна мишка, тримайся! Полетіли!
(виймає із сумочки мишку(для кішки за хвіст)
Руслана. Ой, це не та! Зараз, зараз, почекай! (виймає з сумки комп’ютерну мишку)вибігають на сцену дівчата
зі стільцями, сажають Руслану та Дмитра на стільці, кладуть головний убір на середній стілець, та співають
пісню

1) “ А я все летала” (7-A)

Діма. Куда нас занесло?
Руслана. Напевно до Америки, бачиш мандрівка почалася, пішли!!!

2) танець ковбоїв (7-А)

Руслана. Бачиш, як в Америці святкують свято жінок.
Діма. Вижу, вижу! А теперь куда отправимся?
Руслана. Пропоную вирушити до Японії! Тримайся!

3) японський танець з парасольками ( Богословська Євгенія та Чевердинська Злата 5-А)
Діма. Давай остановимся на Востоке, здесь столько всего интересного, хочу попасть на базар.

4) Пісня – сценка “ Восточные сказки” (5-В Мирошникова Анна і 5-Б Кобець Максим)
5) Танець живота “ Мазаракадар” (5-Б Аліна Ступак)
Діма. Ну и жарко здесь.
Руслана.Трішки прохолоди не завадить. Тримайся! Зараз вирушаємо до Аляски!

6) пісня “Снег” (Катя Стрельцова 6-Г)

7) Пісня ”Мне не жаль” (Паламар Дарина 6-Г)
Руслана. Ти чуєш, десь чуються дитячі голоси?
Діма Так это же песня “Мамонтенка”.

8) Пісня “Мамонтенка” (Аня Рогова та Аліна Севериненко 5-В)

Діма. На востоке было жарко, а здесь зуб на зуб не попадает. Руслана! Давай отправимся туда, где тепло.
Руслана. Пропоную завітати до Іспанії.
9)Танец с кастаньетами (Роженко Лена 9 – А)
10) Венеціанський танець (Чевердинська Злата та Богословська Євгенія 5-А)
Діма. Везде танцуют, поют, а так хочется послушать классику!
Руслана. Нема питання. Тримайся! Зараз послухаємо класичну музику у Франції.
11) Анюта Бугай (6-А) гра на піаніно.

12) Аня Берковець(8-Б) гра на флейті
Руслана. Ну що, сподобалось? Може зазирнемо ще до кабаре “Мулен Руж”
Діма. Давай, я уже готов ( береться за шнур мишки)

13) Танець Степ ( Роженко Лена 9 – А)

Діма. Я бы тоже хотел бы так научиться танцевать, да видно не суждено. Одна девушка сказала, что мне это
не грозит, и назвала меня “Пупсик”; – представляешь какой ужас!

15) Пісня “Пупсик”(Наташа Власенко 7-А)
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Діма. Руся! Ты видела?! Это та девченка. Давай скорее отсюда сматыватся, куда угодно, хоть на Экватор!
Руслана. Як скажеш. Тримайся!

16) Пісня “Где-то лето” (Аня Влезька 8-Б)

Діма. Руслана! Может, домой уже отправимся, а? Только заскочить хотелось бы в Россию, ты согласна?
Руслана. Ну що ж, я вважаю, що дійсно вже потрібно повертатися, можна і через Росію. Полетіли!

17) Пісня “Выше облаков” (Наташа Власенко 7-А)

18) Пісня “Отпускаю” (Катя Заєць 6-А)
Руслана. Нарешті вдома, на рідній Україні. Так що? Ти бачив, як святкують 8 Березня в усьому світі? І де, на
твій погляд, найчарівніші жінки у світі?
Діма. Да Руслана! Я видел много интересного, и как говорят в гостях хорошо…
Руслана.А вдома краще!
Діма. Да, и женщины на Украине самые красивые и это бесспорно! Я хотел бы от всех мужчин, сыновей,
внуков поздравить наших прекрасных женщин, мам, бабушек с праздником Весны!
(виходять з хлібом і сіллю, розповідають вірші, та вручають хліб «берегині шкільної родини», колишньому
директору школи Кожедуб Зої Гнатівні)
Вітаєм вас у нашій рідній школі.
Прийміть цей хліб і сіль на рушнику.
По всіх роках нещастя і неволі
Знов рідна мова квітне у вінку.
Вітаєм вас під барвінковим небом,
Де рідна пісня душу наповня,
Бо нам так віри, віри в Бога треба,
Святих джерел для доброго життя.
Нехай живе цей звичай наш народний, Гостям бажати віку і добра.
Дзвенить у душах наших дух соборний
І кличе сіяти святі слова.
(Звучить фінальна пісня. Всі артисти виходять на сцену й підспівують разом)

19) Пісня Дівчина Весна (8-В Катя Кіщенко)

