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Виховний захід: Новорічна зустріч друзів
(Святково прибраний зал. У центрі — новорічна ялинка. Звучить музика. Біля ялинки
з'являються ведучі).
І вед. На порозі Рік Новий,
Сміх і жарти, все до речі.
Кришталю застільний дзенькіт...
Добрий вечір!
ІІ вед. Добрий вечір!
Вітаємо всіх, хто прийшов у цей зал.
На святковий новорічний карнавал.
ІІ. Більше жартів, більше сміху
Дозволяється у нас,
Всі танцюйте, веселіться.
Бо прийшов для цього час.
І. Сьогодні весело у нас.
Ми Новий рік стрічаєм.
Усіх, хто в залі є в цей час,
Ми гаряче вітаєм.
(Новорічна музична пауза).
ІІ. А яке є то свято без Снігуроньки і Діда Мороза? (Вбігає шкільна Капосниця).
Капосниця: — Чого галасуєте? — Кого кличете? Діда Мороза? Чого ви його завжди
запрошуєте на свято, а мене ніколи? А я сама прийшла. Не буде у вас Діда Мороза.
І. Ой, хто ж це до нас завітав? Щось я не пригадую, щоб ми таку гостю запрошували.
Вибачте, але хто Ви, добродійко, будете? Як сюди по¬трапили?
Капосниця: — Чи в тебе, любий, всі вдома? Ти не знаєш, хто я?!
ІІ. Ні, не пригадую.
Капосниця: — Перша красуня нашої школи. Переможниця конкурсу
« Капосниця-97».
І. Тільки різних капосниць у нас на святі не вистачало!
Капосниця: — Я не різна, а одна з найкращих. І приходжу завжди без всяких запрошень.
А що тут стільки народу зібралось? Може, роздають гуманітарну допомогу? Та вже годі
теревені розводити. Дозвольте, несравненний ведучий, запросити вас на танець.
(Капосниця запрошує на танець ведучого, а учні підтримують оплесками і також ідуть у
танець).
У зал заходять Дід Мороз і Снігуронька).
Дід Мороз: По всьому світу я ходив.
Багато бачив всяких див.
Ще в цьому домі не бував.
Вас з Новим Роком не вітав,
А не вітав я вас тому,
Що загубив Снігуроньку свою.
А ви не бачили її? А де ж це вона?
Залишила мені записку, що пішла до якогось Кардена, який рекомендує парфумерію від
«Оріфлейм». О, це не її часом голос чути?
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І. Та не хвилюйтеся Дідусю. Вона хоче виглядати на сьогоднішньому святі дуже гарно,
тому й запізнюється, адже це так властиво юним леді. А щоб ми з вами не нудьгували,
тож давайте потанцюємо.
І. Спритність, точність і надійність
Розвиває гра у нас,
Для нудьги і сумування
Вибирайте інший час.
ІІ вед. Запрошуємо вас до гри – естафети «Передай сніжинку»
Звучить музика
Снігуронька: (Іде і співає, пісня «Дін-дон». дзвенить дзвіночком). Ой, дідусю, де це ти
блукав? Вже прийшов на новорічний вечір, а мене не почекав?
Дід Мороз: Я чекав тебе давно,
А тебе все не було.
Ось тепер ми всіх разом
Привітаємо гуртом.
Снігуронька: Добрий вечір, любі друзі, з Новим Роком вас, з новим щастям!
Дід Мороз: Віє на дворі снігова пороша,
Ніч новорічна чарівна й хороша.
Тост ми за друзів своїх піднімаєм,
Ось що сьогодні ми вам побажаєм.
Снігуронька:
Той, хто родився, щоб веселився!
Дід Мороз: Хто посварився, щоб помирився!
Снігуронька:
А хто сподівався, нехай би діждався!
Дід Мороз: Хто часто трудився, тим щоб гордився!
Снігуронька:
Рік зустрічаєш і промовляєш перші два слова.
Дід Мороз: Будьте щасливі!
Снігуронька:
Будьте здорові!
(Звучить вальс. Дід Мороз запрошує Снігуроньку на вальс. Всі танцюють).
І вед. Ой як весело сьогодні.
ІІ вед. Звичайно, адже це ніч новорічна. Без сюрпризів, несподіванок, компліментів нам
не обійтись.
І вед. Дивись, і сніжинку спіймала, може і мені бажання загадати?
ІІ вед. А яке?
І вед. Хочу побувати у новорічній казці
ІІ вед. То які проблеми. Зараз намалюємо.
Дзвонить по телефону. Ало, бюро казкових послуг? Скажіть будь ласка, чи можна у вас
замовити казку. Дякуємо, будемо чекати.
І вед. Дякуємо дуже. А може ти з нами ще й танець затанцюєш? Чи гру проведеш?
Шкільне телебачення. Виносять великий екран, вирізаний з картону.
Ведуча телебачення: Добрий вечір! Ми раді вітати вас на нашій програмі «Боротьба за
виживання». Сьогодні до нашої студії завітав народний цілитель. Ім'я не називаємо з
певних причин. Він дасть декілька корисних порад вам, наші дорогі глядачі, які
допоможуть зберегти здоров'я і мо¬лодість протягом одинадцятирічного ув'язнення. І
так, слово пану цілите¬лю.
Цілитель: Народна мудрість вчить нас, як зберегти здоров'я і не за¬непасти духом
протягом всього вашого нелегкого одинадцятирічного ув'язнення.
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Оскільки всім треба відсидіти від дзвінка до дзвінка, рекомендую за¬писувати їх до
школи на наступний день з моменту народження, адже всім відома ще одна народна
мудрість: «Раніше сядеш — раніше вийдеш»
Загалом я пропоную всім вам записати і в критичні моменти повто¬рювати таку «шкільну
молитву»:
Господи Боже, ежели ти еси на небеси,
Мне шпаргалку принеси.
Мария-девица, не дай на екзамене провалиться,
О великий Мученик Николай, подскажи и помогай.
О справедливий Исус Христос не задай лишний вопрос.
Во веки веков Спаси и сохрани. Аминь!
А ще хочу сказати, що вічним рецептом молодості і довголіття залишаться спорт і ритмічні
танці, але звичайно не на голодний шлунок. А тому перш ніж танцювати, пропоную вам
смачну гру, яка називається «Пиріжок»
І вед. А зараз час і спортсменам продемонструвати свої вміння.
Снігуронька: Кажуть. що під Новий Рік
Все, що нам бажається,
Що задумав ще торік,
Завжди все збувається
.Як бачите, у руках у мене квітка ромашки. Запрошую бажаючих взяти участь у
гаданні-атракціоні «Що мені доля віщує». Підходьте, будь ласка, до мене, відривайте
пелюстку яка вам до вподоби.
Віщування:
— Цей рік принесе нам море розваг і веселощів. Вам пощастить.
— Стримайте свою підозрілість і ви матимете нових друзів.
— Не вірте добродійкам, які вас оточують.
— Стримайте у цей вечір свої емоції, і все буде гаразд.
— Чекайте здійснення своїх планів.
— Житимете довго щасливо
— Чекайте найближчим часом несподіваної спокуси.
— —Покращення фінансових справ.
— У новому році
спокій і затишок.
— Чудовий рік, безліч удач
— Близька переміна місця проживання.
— Сприятливий рік для кохання.
— Будьте обережні навколо вас неприємна змова.
— Буде успіх !
— Будьте пильними, будуть поразки.
— Можуть виникнути проблеми.
— Щасливі в грошах, нещасливі в коханні.
— Є шанс відправитися у кругосвітню мандрівку.
— Маленькі неприємності у найближчий час.
— Вас чекає велике кохання!
— Удача сприятиме вам.
(Чути удари гонга).
І. Вже удари гонга срібно б'ють в цей час,
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Досягають кожного двора.
Отже, — рік старий іде від нас,
Отже, —року Новому— Ура!
(Музика. Танці).
Снігуронька: Ось і прийшла пора прощання!
Дід Мороз: 3 Новим роком, любі друзі!
3 Новим Роком, з добрим роком.
Хай на крилах лине час!
Дід Мороз Хай же буде з кожним роком
Більше радощів у вас!
Всі: Щасливого Нового року!
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