
Всім серцем свою Україну любіть! 

Свято КВН «Козацькому роду нема переводу» 

 
Мета: формувати високі ідеали моральності,  почуття дружби, взаємодопомоги. 

Виховувати почуття гордості за славне минуле рідного народу, почуття 
національної самосвідомості та громадської активності; шану до 
працелюбного, нескореного народу України, віковічних традицій та звичаїв, 
рідної мови, державних та народних символів, прагнення примножувати 
своєю працею здобутки українського народу, віру в майбутнє своєї 
Батьківщини -  неньки -України. 

Під пісню «Спасибі Вам, люди!» гості заходять до зали. 

Ведуча 1 

Добрий день всім, хто зібрався нині, 
Добрий день всім, хто слухає нас. 
Добрий день нашій славній Україні,  
Шановні гості, ми вітаємо вас. 
За давнім українським звичаєм 
Гостей добрих ми щіро вітаємо,  

З любов’ю і миром усіх зустрічаємо! 

 
Учень 

Україна! Країна хвилюючої краси, радості й печалі, розкішний вінок із рути і 
барвінку, чорнобривців і калини. 

Учень  

Це історія мужнього народу, що віками боровся за волю, за своє щастя, 
свідками чого є високі в степу обеліски, могили й пам’ятники та прекрасна 
народна пісня. Тому народження в нашому серці, найсвятіше почуття – 
любов до неньки – України!  

Учень  

Любить Україну – означає знати її мову, традиції, звичаї, обряди, літературу, 
мистецтво і звичайно історію. 

(пісня «Я люблю») 
(Виходять на сцену в українському одязі хлопчик і дівчатка). 

Ведучий  
Звідки ви і хто такі? 

Діти 
Українці ми. 

Ведуча  
Де живеш ти, хлопче, нині? 



Юнак 
В тополиній Україні 
Син я України – неньки. 
Українцем я зовусь 
Й тою назвою горжуся. 

Ведуча 
А почім тебе пізнаю? 

Юнак 

По всеукраїнському звичаю. 
В мене вдача щира й сміла 
І відвага й духа й тіла,  
І душа моя здорова,  
Українська в мене мова. 

Дівчина 
Доня України – неньки,  
Українкою зовуся,  
Українці – батько і матуся,  
На Вкраїні родилася. 
В свою маму удалася. 
Все, що рідне, я кохаю, 
Всім, хто рідний, помогаю. 
Своє ціную, свого вчуся 
І до рідного горнуся. 

1-я учениця 

Є багато квіток на землі,  
Кожна квітка кросу свою має,  
Та гарніші завжди поміж них 
Ті, що квітнуть у рідному краї. 

2-а учениця 

Є багато пташок голосних, 
Любі, милі нам співи пташині,  
Та завжди наймилішими з них  
Будуть ті, що у рідній країні. 

3-я учениця 

І тому найдорожчою нам  
Є і буде у кожну хвилину 
Серед інших країн лиш одна –  
Дорога нам усім – Україна. 

1-а учениця 

Мій отчим дім, ти дав усе мені,  
Моя Вкраїна піснями багата,  
Ввійшла у серце співом голосним, 



Як та любов, яку дарує мати. 

 
(кліп) 

Ведуча  

Наш народ має свої святині, свої символи, опоетизовані образи дерев, квітів, 
птахів. Вишня, калина, верба, тополя, дуб, барвінок, червона рута – вони 
уособлюють красу України, духовну міць, любов до рідної землі. 

Калина – дерево українського народу. Вона пов’язується з народженням 
Всесвіту, вогняної – Сонця, Місяця, Зорі. А оскільки ягоди калини червоні, то й 
стали вони символом крові та невмирущості роду. Тому на весільних сорочках 
молодих вишивалися кетяги калини. Калина – це символ кохання, дівочої краси, 
щастя. Навесні калина вкривається білим цвітом і стоїть, як наречена у білому 
вбранні, а восени палахкотить гронами червоних плодів. Калиною прикрашають 
весільний коровай, оселю. Народ склав про калину багато легенд, пісень.  

(звучить пісня «Без верби й калини») 

Ведуча 

Рідна мати і рідна Україна – два крила любові, два крила несуть українську 
душу через віки і не в’януть у вічному польоті, бо тримає їх на світі материнська 
любов. Материнський образ України світить через вічність ясних зір, встає із сивих 
туманів віків, із синяви неба і золотого надвечір’я вишневого цвітіння і калинової 
задуми, зоріє із польських озер, що  чистими очима дивляться у світ. 

(виконується пісня «Краю мій рідний») 

Ведуча 

Білі лебедині крила розпростерли над Маріупольським краєм лебеді. Від 
повіву цих крил, де раніше витав дух козацтва, знову повстали курені козаків, 
задимілись привітні вогнища і зазвучить козацький гумор та сміх. Слава тим білим 
крилам, що відродили гордих та мужніх козаків, що сьогодні покажуть на, як 
потрібно любити свою Україну. 

Готовлячись до сьогоднішнього свята ми з вами познайомилися з історією 
козацтва, життям та героїчним пришлим нашої родини. Тому переходимо до 
наступної сторінки нашого свята змагання між нашими класами.  

Інсценіровка пісні 5А клас 
Їхали козаки у КВН грати, 

Ведучий  

Ми на возі, їдемо по дорозі,   
Що там нас чекає, то ніхто не знає! 

Дівчата  



Фура зупинилась, колесо зломилось, 
По траві зеленій у рів покотилось. 

Хлопці  

Ми на возі стали на дорозі,  
Їхати не можемо, хто нам допоможе? 

 
Козак  

Не заговорюй мені вуха 
Тут плаває велико муха! 

Варенуха  

Ти не  бреши мені, Овсію, 
Бо мухи плавати не вміють. 
Пісня продовжується. 
Їдемо хлопці, ділі, в старину бувалу, 
Людей повидати, себе показати. 
Ми на возі їдемо по дорозі, що там нас чекає, то ніхто не знає 

Ведучій 

Учасники козацьких перегонів!   
Ви готові до змагань?  
Будьте уважні! Слухайте команду: 
«Курені шекуйся! Струнко!» 
Куряним представити свої курені». 

Корінний 1: 

«Наш корій «Козацька чайка»». 
Наше гасло: 
Жити чесно будемо 
І правил козацьких ми ніколи не забудемо 

Корінний 2 

Наш курінь «Козацька шабля» 
Наше гасло:  



Козак – чесна і смілива людина, найдорожча йому Батьківщини. 

 
Корінний 3 

Наш корінь – «Котигорошко» 
Наше гасло: 
Нехай знає рідна мити, вільна Україна, - 
Козаки ми ще маленькі, зато гідна зміна 

Козачонок 

Ми прийшли сюди сьогодні,  
Щоб вести запеклий бій,  
Тільки ні ні кулаками,  
А в веселій, дружній грі. 

Ведучій  

І перший конкурс  «Козаки історики» веде нас в музей історії козацтва. «Хай 
не буде ні одної української дитини, щоб не вміла розповісти про минуле України». 

Розповідь учнів 7А класу «Звідки взялися козаки запорожці» 
7Б клас «Як виникла запорізька січ» 

Про звичаї козаків нам хотіли розказати учні 5А класу 
А зараз ми проведемо вікторину «Що, де, коли» 

Питання вікторини 

1. Що таке козацька чайка 
2. Що таке ланцюг та кайдани – я сир? Яничари? Каторга?  
3. Яких ви знаєте казацьких атоманів – героїв українського народу? 
4. Який птах прелитав першим на Україну, і вважався благовісником весни? 
5. Назвіть жіночі прикраси? 
6. Яке значення мав віночок?  
7. Які ви знаєте віночкі? 
8. Яке значення мав пояс? 
9. Що символізує коса? 
10. Які стрічки вплітали в косу? 
11. Що вони символізували? 



12. Який плах приносить щастя улюбленим? 

 
Ведучий  

Питання до залу 

1. Яку страву полюбляли українці? 
Інсценуваня пісні варенички 

Інсценуваня пісні пироги. 
Інсценуваня пісні марш Сагайдачного. 

А зараз веселі конкурси 

1. Розвідники  
2. Хто швидше вип’э воду с пляшки. 
3. Весела переправа 
4. Весела естафета. 

Ведучий  

Ось і підійшли до завершення козацькі перегони. 
Шановні суді підрахують зароблені командами бали, а козачата, які люблять 
танцювати, станцюють нам гопака. 

Український танок 

Ведучий  

Увага! Козачата по корінням Струнко. 
Суді – вам слово. 
Підводять підсумки 
Кожен Курінь одержує. 
Козацького квасу пляшку  
та бубликів добру зв’язку, 
жменю гречки, щоб не було суперечки,  
Бо козацькому роду нема переводу. 

Пісня 5А клас «Козацькому роду, нема переводу» 

   
 

 
 
 

 


