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Намисто Роксолани
У танку виходять Султан, Аніла, 2 наложниці.
С. – Ти , Аніла, як завжди зачаровуєш всіх своїм танком!
А.- Все, як і завжди тільки для вас, мій повелителю. І це ще не все. Сьогодні до твого
палацу прибуло аж 12 чарівних дівчат з України. Чи не бажаєте подивитися на
Європейські перлини?
С.- Із великим задоволенням! Я багато чув про чарівну красу українок. І до речі, бажаю
взяти собі ще одну дружину, яку я називатиму Роксоланою.
А.- Мій повелителю, тоді пропоную провести кастинг на кращу Роксолану 2007 року. А
щоб ви насолодилися красою чарівних конкурсанток, дозвольте розпочати перший тур
конкурсу.
С.- Авжеж, тільки мені, щоб зробити правильний вибір, потрібна допомога моїх шановних
візирів:
А.- З вашого дозволу, ми розпочинаємо. (Плескає у долоні, вибігають наложниці,
вклоняються). – Перший тур дефіле.
1 номер – Пуріс Ангеліна 5 –В клас. У вільний час займається танцями та гімнастикою. В
людях цінує доброту та щедрість.
2 номер – Роздобудьмо Ганна 5 –Б клас. У вільний час займається танцями та полюбляє
дивитись телевізор. В людях цінує доброту, ласку, працелюбність.
3 номер – Цвєткова Вікторія 5 –Б клас. Любить танцювати та співати. Її життєвий девіз:
«Завжди доводити почате до кінця.»
4 номер – Богусловська Женя 6 –А клас. Любить танцювати, малювати, спілкуватися зі
своїм улюбленим папугою. Він дуже великий та вміє розмовляти. В людях поважає
внутрішню красу, силу Духа, доброту та вміння любити, шанувати свою сім`ю і країну, в
якій вона народилася.
5 номер – Мустафаєва Катерина 5 –А клас. Займається вокалом в естрадному ансамблі
«Альтана» та танцями в колективі «Аматор Спорт Данс». Її хобі - музика, малювання. В
людях цінує доброту, порядність, відданість.
6 номер – Бєляєва Ірина 7 –А клас. Вчиться танцювати, малювати та захоплюється
комп`ютером та театром. ЇЇ девіз: «Завжди іти вперед».
7 номер – Толпека Тетяна 6 –Б клас. Займається вокалом, грою на фортепіано,
англійською. Любить читати. Цінує дружелюбність , відданість, щирість. Її девіз: «Мир в
усьому мирі».
8 номер – Полякова Марина 9 – В. Хобі – танцює, малює. Дуже любить коней, займається
верховою їздою та полюбляє слухати реп. Цінує в людях відкритість, чесність,
стриманість.
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9 номер – Дроздовська Катерина 6-В клас. Її девіз: «Крок назад і два вперед». Любить
займатися танцями та малюванням. Цінує доброту, чемність, ввічливість, справедливість
та чесність.
10 номер – Заєць Катерина 7-А клас. Її хобі танцювати, займатися у театральному гуртку
та КВК. Цінує в людях щирість, чесність, добродушність та почуття гумору. Її девіз:
«Ніколи не роби помилки, на яких уже спіткався».
11 номер – Піддубна Віка 7-Г клас. Займається танцями. Цінує порядність, чесність та
пунктуальність. Намагається завжди доводити до кінця.
12 номер – Власенко Наталія 8 –Б клас. Займається в цирковій студії та полюбляє співати.
В людях цінує щирість, відвертість та порядність.
С. – О , такої краси я взагалі ніколи не бачив, тому без своїх візирів мені не обійтися.
Прошу вас оцінити претенденток.
( Оцінки).
Номер танцювальний (джаіф).
Візир – Увага! Загальний бал за перший конкурс …………
С. – Аніла, я хочу подивитись як наші конкурсантки вміють співати. Тоді можливо мені
легше буде обрати дружину. А то я, аж розгубився, такі вони чарівні.
А.- З вашого дозволу, ми продовжуємо. (Плескає у долоні, вибігають наложниці,
вклоняються). – Другий тур пісні у виконанні конкурсанток.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
С.- Чарівні голоси дівчат мене заворожили, тому прошу допомоги у своїх візирів
визначитися з оцінками.
(Оцінки журі).
Танцювальний номер «Сучасний схід».
Візир – Увага! Загальний бал за другий конкурс …………
С. – Аніла, ти ж знаєш , як я люблю дивитися, коли ти танцюєш! ( А. танцює) От якби і
наші конкурсантки вміли так рухатися!
А.- Так дайте ж їм шанс. З вашого дозволу, ми продовжуємо. (Плескає у долоні, вибігають
наложниці, вклоняються). – Третій тур в ритмі танцю.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
С.- О , мені сподобалися всі дівчата, особливо та, що накормила. Але, я ще не впевнений.
Слово за візирами.
(Оцінки журі).
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А.- Поки наші візири думають, хотілось би визначити конкурсантку , яка сподобалась
нашим почесним гостям – глядачам за вашими оплесками. Візири будьте уважними.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
С.- Жінка повинна не тільки гарно танцювати і співати, а й гарно говорити. Бажаю
послухати.
А.- Ваше бажання для мене закон. Четвертий конкурс – акторська майстерність.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
С. – Бажаю вислухати своїх візирів.

Хочу бачити оцінки!

(Оцінки журі).
А. – А зараз, я прошу всіх конкурсанток на сцену. Зустрічайте…1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Прошу виставити загальний бал. Для вручення дипломів прошу головного візиря на
сцену.
( Вручення дипломів та нагородження переможців Золотими намистами 2 Роксолан між 5
– 6 кл. та 7 – 9 кл.)

