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Фестиваль інсценізованої патріотичної пісні 

«У ПІСНІ НАШІЙ – НАША СИЛА» (2017 рік) 

Ведучий 1.      Є край, де найкращі у світі пісні,  

                         І цвітом чарує калина,  

                         Де сонечко вперше всміхнулось мені,  

                         Де дім мій – моя Україна!  

Ведучий 2.      Доброго дня, шановні вчителі, учні, і гості цього свята! 

Ведучий 1.      Ми раді вітати вас на фестивалі української  патріотичної пісні!  

Ведучий 1.      Під рідним небом жайворон співа,  

                         Я б рада знати тих пісень слова.  

                         Я слухала: співала та пташина  

                         Одне святеє слово:  «Україна». 

Ведучий 2.      На ріднім полі шепчуть колоски,  

                        Я б радий  знати тихі їх думки.  

                        Я  слухав би, як кожна колосина  

                         Шептала тихо слово «Україна».  

Ведучий 1.      О, Боже, дай повік любити край,  

                         Де квітка, пташка і зелений гай,  

                         Де вірна тій землі дитина  

                         Живе єдиним словом – «Україна!» 

______________________________________________________________ 

Ведучий 3.       На світі багато чудових країн.  

                         Мені наймиліша, найкраща країна,  

                          Яка піднялася, мов Фенікс з руїн –  

                          Безсмертна моя Україна!  

Ведучий 4.         Ти з давніх віків непокірна була.  

                           І волю свою боронила невпинно. 

                           Тепер ще нелегко живеться тобі. 

                           Є в тому, мабуть, особлива причина…  

                           Та все подолає в тяжкій боротьбі 
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                            Незламна моя Україна!  

Ведучий 3.     Історія нашого народу – це війни і повстання, це сльози і 

перемоги, це незламність Байди і крилаті козацькі «чайки». 

Ведучий 4.      Це ненависть і любов, вірність і зрада. Це гарячі серця Січових 

стрільців та Героїв Небесної Сотні. 

Ведучий 3. Це тисячі патріотів нашої держави, які зараз знаходяться на 

передовій, боронячи свободу, незалежність та територіальну цілісність 

України. 

Ведучий 4. І вся наша історія в піснях, адже у пісні нашій  – наша сила. 

Ведучий 3. У боротьбі за  незалежність України ми передовсім зобов’язані 

українському козацтву. Сьогодні ми – сучасні українці, не ходимо в 

шароварах, не їздимо на конях, але повинні завжди оберігати ту ниточку, яка 

поєднує нас з нашим корінням, нашою культурою. 

Ведучий 4.  І при кожній нагоді напитися з чистої криниці української пісні. 

А пісня – це трепетне серце народу, його душа і його крила. 

_________________________________________________________ 

Ведучий 3.             Де Дніпро наш котить хвилі, 

                       Рве стрімкі пороги, 

                       Там країна, вся зелена, 

                       Славний край розлогий: 

Ведучий 4.             Там козацтво виростало, 

                        Слави, волі добувало. 

                         Україно, Україно, 

                         Славний край козачий! 

________________________________________ 
 

Ведучий 1.      Скільки настраждався наш народ, скільки мук і випробувань 

випало на складну долю простого українця, і що найстрашніше – ці 

страждання продовжуються й нині… 
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Ведучий 2.      І саме сьогодні 21 листопада ми відзначаємо День Гідності і 

свободи та вшановуємо патріотизм і мужність героїв, які у листопаді 2013 

року-лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і 

свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору. 

Ведучий 1.      Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про 

героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, кожен з яких віддав за свої переконання 

найвищу ціну – власне життя. 

Ведучий 2.      І зараз сміливі і відважні українські воїни гинуть в боротьбі за 

безхмарне й чисте небо у власній країні, безстрашно і мужньо тримаються в 

бою з ворогом. 

Ведучий 1.        А на моїй землі іде війна, 

                         Стріляють танки і ревуть гармати. 

                         Сповита горем, в чорному вбранні, 

                         Сльозами вмилась не одна вже мати. 

_______________________________________________________________ 

Ведучий 3.              Прокидається кожна дитина  

                       лише з думкою,  кожного дня: 

                                – Стала  б мирною моя Україна… 

                        –  Хай скінчиться війна… 

Ведучий 4.              Не хочемо війни страшної!  

                                Всі просять діти, звідусіль 

                              Не треба люті нам чужої —  

                                хай в Україні буде  мир! 

______________________________________________________________ 

Ведучий 3.  Ми пишаємося тим, що наша Батьківщина мала славні періоди 

історії, справді легендарних героїв, мужньо переживає найважчі 

випробування і не скорилася. 

Ведучий 4. І, якщо ми хочемо бути справжніми громадянами своєї 

Батьківщини, ми повинні зрозуміти і поважити один одного, намагатися 

жити однією родиною задля щастя і злагоди в усій нашій великій країні. Бо 

ми всі – українці. 
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Ведучий 3.               Ми – українці! Гордо кажу вголос! 

                                  Ми – з України! Серце промовля! 

Ведучий 4.               Ми – із країни, де так щедро родить колос, 

                                  І синь небесна душу окриля! 

_________________________________________________________________ 

 

Ведучий 1.               Про рідний край і нашу пісню в світі  

                                  Не забувай, співучий мій народ!  

Ведучий 2.                Бо без пісні не буває сонця,  

                                   Бо без пісні не буває цвіту,  

Ведучий 1.                Заспіваймо ж пісню українську  

                                   Хай вона луна по  всьому світу!!! 

______________________________________________________________ 

Ведучий 1.               Хай буде мир, і буде спокій!!! 

                                  У кожнім домі і родині. 

Ведучий 2.                  Лунатиме хвала у небеса високі: 

                                 Навіки мир і слава Україні!!! 

___________________________________________________________ 

 

 

Ведучий 3.               Тільки у єднанні наша сила, 

                                  У піснях, що знає цілий світ, 

Ведучий 4.      То земля квітучая зростила 

                                  Наш козацький, український рід! 

 

Ведучий 2.               Ми – твоє майбутнє Україно, 

                                 Твої вірні доньки і сини, 

Ведучий 1.      І допоки наша пісня лине – 

                                  Буде Україна на землі! 

 


