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Урочиста лінійка до Дня Великої Перемоги
Ведучий. День Великої Перемоги традиційно став святом мужності і військової доблесті, Вірного
служіння Батьківщині. Саме тому ми проводимо урочисту лінійку і шлемо найщиріші вітання з нагоди свята
ветеранам та учасникам війни, воїнам-афганцям, воїнам запасу , а також теплі привітання сьогоднішнім і
майбутнім захисникам Вітчизни. Дозвольте урочисту лінійку присвячену 62 річниці Великої перемоги відкрити.
Школо, струнко! Внести прапор школи!

( заносять прапор)

Ведучий. На виконання гімну України стояти струнко!

(звучить гімн Українии)

Ведучий. Слово надається директору школи Шевченку Валерію Михайловичу.
Ведучий. Сьогодні у нас на святі присутні ветерани Великої Вітчизняної війни.
Шановні наші ветерани! Над вашими головами свистіли кулі. Кожна хвилина вашого життя могла
стати для вас останньою. Але вам випало щастя вижити і повернутись до рідної домівки. Нехай же ніколи не
зазнають війни ваші діти та онуки! Не побачать на тлі чорного неба траси від кулеметних черг. Нехай живуть у
мирі і злагоді. Вище піднімайте стяг пам’яті, щоб ніхто в світі не зміг зробити вигляд ніби він забув, забув, як
втрачали найдорожчих людей, забув, як ждали першого дня без війни. На згадку про тих хто не повернувся з
війни, про тих, хто віддав своє життя за наше мирне майбутнє, вшануймо всіх загиблих хвилиною мовчання.
Хвилина мовчання
Ведучий. Дякую.
Скільки років щасливої тиші,
Та вривається голос в ефір,
Що благає, нагадує, кличе:
Захистіть, збережіть, люди, мир!
Кожен день, кожен час пам’ятайте,
Скільки жертв нам війна принесла.
Все, що можна для миру віддайте!
Збережіть для нащадків життя!
Ведучий. Слово надається ветерану В.В.В.
Ведучий. Учні нашої школи досягли великих успіхів у навчанні та спорті. І зараз наші шановні
ветерани вручать дипломи переможцям.
Слово надається заст. дир. з виховної роботи Базиленко Н.Г.

(вручення грамот і дипломів)
Ведучий. Всі досягнення праці, науки, культури, спорту треба захищати, захищати спокій рідних та
близьких. Це право надається молодим хлопцям, які досягли 18 років.
Слово для вручення приписних свідоцтв надається нашому наставнику, вчителю з основ захисту вітчизни
Чехместруку Леоніду Івановичу
Ведучий. Дорогі друзі! Саме таким людям, як наші ветерани та військовослужбовці Збройних Сил
України ми завдячуємо своїм миром, завдячуємо тим, що ми можемо вчитися і працювати, бо поряд такі мужні,
важні люди.
Шановні гості! Дякуємо вам, що ви відгукнулися на наше запрошення, я хочу вам низько вклонитися
за вашу мужність, відвагу, за велику любов до рідної землі.
А зараз прийміть музичне привітання зі святом.

(виконується пісня)
Ведучий. На цьому наш урочиста лінійка закінчується. Дякуємо всім До зустрічі.

