
 

Сценарій. „Наші дідусі – воїни ветерани, наші тата – солдати, а ми – 
майбутні захисники та всі ми разом – нащадки козаків“ 

І ВЕДУЧА. Здрастуйте, дорогі вчителі, гості, учасники!  

ІІ ВЕДУЧА. Ми раді вас вітати у цьому святковому залі.  

І ВЕДУЧА. Сьогодні ми зібралися для того, щоб привітати зі святом наших хлопчиків, 
адже вони — майбутні захисники Вітчизни.  

11 ведучий. До спортивної зали запрошується команда 10 класу.    
 1 ведуча. До спортивної зали запрошується команда 11 класу.  

11 Ведучий.  
Отже, друзі наші всі зібрались,  
Усі старанно готувались,  
І гості всі, напевне, ждуть,  
Коли ж нарешті, вже почнуть?  
Ну що ж, всідайтесь всі зручніше,  
І не шуміть — сидіть тихіше!  
Ми наш вечір починаєм  
І журі вам представляєм!  

Голова журі. Олександр Михайлович Перехейда       
 Члени. Рись Алла Анатоліївна         
  Кайнова Валентина Василівна 

 
Ведуча. Отже, старання, вміння, знання наших лицарів оцінять сьогодні наші вельмишановні члени журі 
(перелік членів журі).  

ІІ ВЕДУЧА. Народна мудрість стверджує, що Земля може нагодувати людину своїм 
хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити сама себе не може.     

І ВЕДУЧА. Отже,  ростіть  мужніми,  сильними,  надійними і завжди будьте опорою 
своєї сім’ї та народу. Тому це святий обов’язок тих, хто  живе, хто користується її 
благами і дарами. Виконуючи почесний  обов’язок, ідуть  юнаки служити в армію, щоб 
берегти мир і спокій своєї Батьківщини, стояти на сторожі її інтересів. 

11 ведуча.  Ми сьогодні проведемо змагання між командами 10 та 11   класів, у якому 
учасники продемонструють свої знання та вміння з допризовної підготовки, свої силові 
та фізичні якості, кмітливість. 

1 ведуча.  . Боротьба буде нелегкою. Адже за правилами гри в переможці вийде та 
команда, яка отримає більшу кількість балів. Тож побажаємо успіху і перемоги усім учасникам 
гри. 

11 ведуча.  . Розпочинаємо нашу гру представленням команди, захистом емблеми та 
презентацією назви команди.  

І ВЕДУЧА. А сьогодні, дорогі наші хлопчики, ви ще раз доведете, що ви виростете 
добрими і сміливими, мужніми і надійними.  



 

1І ВЕДУЧА. А допоможуть вам у змаганнях і підтримають вас ми, ваші однокласниці, та 
ваші матусі, які сьогодні з вами — одна команда.        

1 ведучий. Стройова підготовка є одним з найважливіших розділів навчання. Стройова 
підготовка – висока дисциплінованість, звичка швидко, без зволікань, чітко та узгоджено 
виконувати прийоми та дії, бути підтягнутим й охайним. 

11 ведуча. Уміння виконувати стройові прийоми показують юнаки 10 класу.          
1 ведуча.  Уміння виконувати стройові прийоми показує команда 11 класів.            
11 ведуча. Вогнева підготовка передбачає вивчення теоретичних положень основ 
стрільби, основами та правилами стрільби зі стрілецької зброї і метання ручних гранат. 

1 ведуча. Розборку зборку автомата виконують учні 11 класу.       
11ведуча. Розборку зборку автомата проводять учні 10 класу.  

11 ведуча. Програма із захисту Вітчизни передбачає вивчення прийомів і рух зі зброєю.  
 1 ведуча. Виконати прийоми зі зброєю надається команді 10 класу.   
 11 ведуча. Аналогічні вправи виконує команда 11 класу. 

1 ведуча. Військова служба не тільки навчання, походи, ранні підйоми,  але солдат 
повинен уміти  і відпочивати. То зараз пропонується для виконання конкурс „Фехтувальник“  

 11 ведуча. Мистецтво фехтування виникло давно. Його вважали дуже красивим 
змаганням. Треба вміти володіти зброєю – шпагою, бути уважним і сильним. Наші юнаки 
можуть перемогти навіть хитрих ворогів якими на нашому турнірі є повітряні кульки  
 ( представники команд мають загнати повітряну кульку у відро) 

 1 ведуча. Оголошую конкурс „Кенгуру“. Беруть участь у конкурсі всі члени команди. 
Яка  команда швидше пройде вказаний шлях. Повітряна кулька знаходиться між колінами. 
Передача кульки наступному учаснику здійснюється на старті. 

11 ведуча. Наступний конкурс  „ Дівоча краса“ . Солдати повинні добре орієнтуватися в 
будь – яких обставинах, навіть у темряві. Завдання: навпомацки назвати речі добре відомі 
кожній дівчинці. Завдання складне. Але наші рицарі нічого не лякаються.  

1 ведуча. Наші дівчата 10 та 11 класів покажуть свої вміння надавати першу медичну 
допомогу 

 1 ведуча. Наступний конкурс „ Богатирі“, Віджимання від підлоги. Ведучі. Прийшов час 
підвести підсумки.  Просимо до слова, шановне журі.  

Ведучі. Свято завершується, а ми ще раз вітаємо наших юнаків. Залишайтеся у всіх ситуаціях 
справжніми лицарями 

 


