
Спортивне свято : «Ода спорту» 

Зал святково прикрашений.  

Голос за кулісами: 

                                 О, спорт! 

   Ти – мужність! 

   Ти – натхнення! 

   Отримав ти з небес благословення, 

   Ти – безупинний пошук всупереч рокам, 

   Що далі відкриває спортсменам – зірочкам! 

   Тобі складають оди поети всіх держав; 

   Заклик: «Скоріш, сильніше, вище» девізом твоїм став! 

   Випробування волі – ти, сміливість, граціозність, 

   Ти – свято досконалості 

   Ти – швидкість, боротьба, непереможність! 

   (Виходять ведучі.) 

Ведучий І  У партитурі вічного буття, 

   Яку ніколи двічі не зіграти,  

   Є дні, яким судилось забуття, 

   А є прекрасні незабутні дати. 

Ведучий ІІ 

Сьогодні саме такий день, коли спортивна  дружна родина зібралась з нагоди 

Свята спортивної слави! Ми раді вітати всіх хто прийшов сьогодні до святкової 

зали: дорогих гостей, спортсменів гирьовиків на чолі з майстром міжнародного 

класу Багрієм Петром Євгеновичем, знаних борців та їх тренера Короля  

педагогів , всіх щирих друзів, учнів. 

\ під звуки маршу заходять спортсмени і займають почесні місця\ 

Ведучий ІІІ 

О Спорт! Ти — радість! 

Окраса нашого життя, 

О Спорт, сьогодні твоє свято. 

Там пульс прискорює биття, 

Де прапори твої піднято. 



Ведучий І 
Пора досягнень і невдач 

Прийшла за п’ять хвилин до старту. 

Тут і стотисячний глядач 

І честь поставлено на карту. 

\ учні виконують танець з прапорами полотнами \ 

Ведучий ІІ 

О Спорт, загальний інтерес 

До тебе всім відомий здавна. 

Ти руху джерело — прогрес 

Лише сторінка твоя славна. 

Ведучий ІІІ 

Високі вимоги твої 

Дисциплінують нас, навчають. 

І від надмірностей своїх 

Де стримують, коли й лишають. 

ведучийІ 

За штрихом штрих, за шаром шар 

Ти без утоми щохвилини, 

Немов художник і різьбяр 

Твориш статуру для людини. 

\ виступають Новосад Т. Шевчук І. Попович О. з акробатичним танцем \ 

Ведучий ІІ 

О Спорт! Ти — благородство! 

І рев трибун, овацій грім, 

Погруддя лаврами обвито, 

Сльоза непрошена і гімн, 

Медалей блиск — рекорд побито! 

Ведучий ІІІ 

Та ким поновлений рекорд, 

Кому б не сяяли медалі, 

Перемагаєш ти, о Спорт! 

Хто б не стояв на п’єдесталі. 

\Слово надається гирьовикам.\ 

Ведучий ІІ 

 

О Спорт, ти світові на суд 

Дав докази не утопічні, 

Дав силу, спритність і красу, 

Тож ми твої всі підопічні. 



Ведучий ІІІ 

Не всім дано було нести  

Вінки лаврові чи із айстр. 

Та всі пізнали, Спорт, що ти, 

Гармонії найкращий майстер! 

\танцюють Шевчук П. і Макух Н. «Рокен рол»\ 

Ведучий І 

О Спорт, ти — зодчий, трудівник. 

Формуєш нас, мов сталь гартуєш. 

Невтомний майстер-будівник, 

твориш характери й гуртуєш. 

ведучийІІ 

Виводиш нас у вищий клас, 

А потім схрещуєш дороги, 

Щоб у печаль повергнуть нас, 

Або у радість перемоги. 

ведучийІІІ 

Ти наш підносиш ідеал 

Із поколінні в покоління, 

Людина твій матеріал, 

А рух — то засіб для творіння. 

\Танець ковбої танцюють дівчата 9 класу\ 

ведучийІ 

Ти виклик кидаєш в лице 

До боротьби зовеш, до бою. 

Ми вдячні, спорт, тобі за це, 

Що з нами ти, що ми з тобою. 

ведучийІІ 

Де ти — там гарт найвищий сорт, 

Там м’язи сильні, вибухові. 

Мов саме визначення — Спорт, 

В короткому стрімкому слові. 

ведучийІІІ 

Там досвід, сила, спритність, гарт. 

Всі стали під твої знамена. 

Усі шикуються на старт, 

Між ними й мрія дерзновенна. 



ведучийІ 

Безкомпромісний гряне бій! 

Переможу себе, здолаю. 

Сьогодні фініш буде мій! 

О Спорт, я виклик твій приймаю! 

\слово надається борцям \ 

ведучийІІ 

О Спорт, ти — радість на всяк час. 

І на яву, і немов сон ти. 

Ти до вершин підносиш нас, 

І відкриваєш горизонти. 

Ведучий ІІІ 

Ти — лікар і цілитель, Спорт! 

Де ти — недуги там безсилі, 

Межа можливості — рекорд, 

А що під ним — нам не все по силі. 

ведучийІ 

Нам радість завжди до лиця. 

О Спорт, ти щедрою рукою 

Розлий її по всіх серцях — 

Тепла широкою рікою! 

ведучийІІ 

Відкритість, чесність, доброта 

Записані в твої скрижалі, 

Як швидкість, відстань, висота — 

На кожнім стадіоні, в залі. 

ведучийІІІ 

О Спорт! Відкриємо тобі. 

Ти — біль, ти — радість до юродства, 

Ти вчитель наш у доброті, 

Який навчає благородства! 


