Сценарій спортивного вечора « Супер- козак».
Ведучий: Добрий день вам, друзі щирі,
Хай живеться вам у мирі,
Не минайте нашу хату,
Бо у нас сьогодні свято.
Ведучий: Де Савур-могила широка долина,
Сизі орли пролітають.
Наші хлопці- нащадки козацькі,
Як мак процвітають.
Ведучий. Розвивайся, сухий дубе –
Завтра мороз буде
Приготуйтесь, козаченьки,
Поєдинок буде.
Ведучий. Демонструйте свою спритність,
Розум, а ще вроду,
Щоб гриміло «Козацькому роду –
Нема переводу».
Ведучий. Чуєте? Земля гуде.
Ведучий. Гей долиною, гей широкою, козаки йдуть! Зустрічайте!
\ виходять учасники змагань , звучить марш\
Козачата:

Ми є діти українські,
Хлопці і дівчата –

1.

2.Рідний край наш – Україна, Щедра і багата.
3. Рідне небо, сонце ясне,
Місяць, зорі срібні,
4.Рідний народ – українці,
Всі до нас подібні.
5.Все, що рідне – хай нам буде
Найдорожче і святе!
6.Рідна віра, рідна мова,
Рідний край наш над усе.

7.Ми є діти українські,
Український славний рід.
8.Дбаймо, щоб про нас маленьких
Добра слава йшла у світ.
всі разом:1.Бо козацького ми роду,
Славних предків діти,
І у школі всі вчимося
Рідний край любити.
Присяга юних козачат:
. Присягаєм – край наш рідний
Над усе любити.
Рідний народ шанувати
І для нього жити.
2. Присягаєм - рідну мову
Завжди визнавати.
По-вкраїнськи говорити,
Молитись, співати.
3. Присягаєм. Як ріка не піде вгору,
Так ми того не забудем,
Що рідне, що власне.
4. Присягаєм: Нас ніколи враг проклятий
Зломити не зможе.
І дотримати присяги
Поможи нам Боже.
Ведучий. Любімо Україну, шануймо її народ і себе. Хай кожен із вас добрими ділами
стверджує:
Всі: Козацькому року нема переводу.
ведучий: Сьгодні ми зібралися у цьому залі , щоб стати свідками змагань юних козачат.
Але яке змагання може бути без поважного суддівства. Наші змагання будуть
судити:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________
Ведучий : Перший конкурс – це представлення учасників змагань.
\ хлопці по черзі представляють себе.\
Ведучий: Поки хлопці готуються до наступного конкурсу, щоби ви не сумували, перед
вами виступлять дівчатка 5 класу, наша радість і надія з номером «Ми майбутнє».

Ведучий: Козаки завжди славилися своєю силою.А як вони полюбляли змагатися ну хоч
би на руках. Запрошуємо наших хлопців до боротьби.
\ провести і поділити по парах\
Ведучий: Нам потрібен відпочинок. Тай хлопці теж мабуть втомилися. Виступає Сидорук
дарина з танцем «Ностальгія».
Ведучий: Козаки не тільки були сильними, а ще й влучними. І зараз ми станемо свідками
влучності наших козаків. Ви повинні влучити у мішень 3 рази. Виграє той хто набере
найбільшу кількість очок.
Ведучий: Перед наступним конкурсом нашим козакам треба відпочити. Виступає
учениця 7 класу Залевська Іванка. Танець «Леді».
Ведучий: А скажіть но мені – на Запорізькій січі були жінки?, ні? А хто ж їсти варив
козакам? Правильно – самі, і зараз ми побачимо чи готові наші козачата на січі жити . Хто
швидше на обирає картоплі той і переможе.
\звучить швидка музика , хлопці чистять картоплю \.
Ведучий: Перехвилювалися? А тепер сядьте зручно, розслабтеся і насолоджуйтеся.
Виступають учні 2 і 5 класів. Танець «Ляльки».
Ведучий: Наступний конкурс - танцювальний. Хлопці виконують повзунець. Хто
найдовше протримається той і переміг.
Ведучий: Наші козачата вміють не тільки повзунець танцювати, а ще й круті па видавати.
Танець «Вишеньки - черешеньки»
Ведучий: козаки були не тільки сильні, сміливі, влучні, а ще й розумні. Конкурс
«Доповни прислів’я ».
Ведучий: Хай хлопці працюють, а ви вітайте Сиротюк Марію з номером «»
Ведучий: Конкурс «Крокодил». Завдання хлопців з допомогою рухів відтворити слово.
Ведучий: Поки хлопці готуються до наступного конкурсу, запрошуємо Новосад Тетяну
Та Лукіяна Василя затанцювати для вас вальс.
Ведучий: Як ви думаєте, яку якість козаків ми забули? …. Спритність. Вона не раз
виручала козаків у скрутну хвилину. Зустрічайте наших козаченьків. Ви здивовані, що це
у них за вигляд. Це сучасні козаки а в руках у них спальні мішки. Хто швидше вилізе з
мішка , одягнеться і скрутить мішок, той і виграв.
Ведучий: Для вас танцюють Новосад Тетяна та Молоток Ярина.
Ведучий: Хто не знає своєї історії – той не має майбутнього. Мудрі слова. І зараз ми
перевіримо знання наших хлопців.
Ведучий: Виступають Сидорук Дарина та Сиротюк Марія.

Ведучий: Просимо суддівську бригаду підвести підсумки наших змагань.
\слово надається суддям\
Нагородження учасників.
Ведучий: Танець «Василина»
Напутнє слово козачатам від випускників школи:
1. Згода хай буде у вашій родині
Живіть мирно в домі, школі, Україні
Про минуле славне своє пам»ятайте
У добрі і праці сміло виростайте.
2. Розпускайте крила, сміливо злітайте
Шлях до волі і єднання у серцях плекайте.
Щоб у всіх кінцях і всюди, у кожній родині
Жила слава козацькая, Цвіла Україна.
3.Всі візьмемося за руки, як одна родина.
Хай лунає понад степом, лісом і над гаєм
У Збаразькім інтернаті козацькая зміна підростає.
Ведучий: 4. І плекаєм в своїм серці думку цю завжди.
« У всі часи, у всі віки славу Україні приносять козаки»
На завершення нашого свята перед вами виступають призери обласного фестивалю
«Повір у себе»

