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«День перемоги» 

Програмний зміст: 
Знайомити дітей з історією та подвигом людей, що боронили рідну, свій народ. 
Викликати живий інтерес до подвигу народного та до людей - свідків тих подій. 
Виховувати повагу та шану до ветеранів Великої Вітчизняної війни, вшанувати 
пам'ять загиблих та безвісті пропавши. 

В час буйного травневого цвітіння дочекались наші ветерани цього пам'ятного дня, 
Дня Перемоги. Пам'ять. Вона кличе, вона хвилює, вона стукає в наші серця. Це 
свято особливе і святкують його не лише ми , а й усі народи, що були звільнені від 
фашистської чуми. 

А який був довгий шлях до Перемоги! Багато матерів не дочекались своїх синів, 
наречені женихів. 

А в лузі, де сина убито, 
Шумлять явори сумовито. 
І сумно голубка туркоче, 
А мати і вірить не хоче. 

Важкими були дві війни. На кожного чатувала смерть. Та й там, в водовороті 
смерті, воїн не падав духом. Жив вірою в Перемогу, вірою в зустріч з близькими. 
Отож, в хвилинку перепочинку чулась мелодійна пісня, дотепний жарт. 

Ми любимо сонце і квіти, 
І сонце нам шле привіт, 
Ми роду козацького діти, 
Землі української цвіт. 

Наш приятель - сміливий вітер, 
Відвага - це наш заповіт, 
Ми роду козацького діти, 
Землі української цвіт. 

Мир полям і лугам, 
Де ромашок білий цвіт, 
Мир траві і пташкам, 
Мир тобі, великий світ. 
Мир усім, хто співа, 
Щоб у дружбі нам рости, 
Мрія нас зігріла. 
Про планету доброти. 
Для всіх - це небо голубе, 
Для всіх - річок розбіг, 
Хай щастя кожен день несе 
Для всіх, для всіх, для всіх! 



Червень - найчарівніша пора в Україні. Від вечірньої до ранкової зорі 5 годин. Зорі майже не 
згасають. Усе в красі та силі. Розквітають сади і луки, з поля чути п'янкий аромат скошеної трави, 
і раптом - 22 червня 1941 року, о 3 годині ранку без оголошення війни фашистська Німеччина по 
варварськи напала на нашу Батьківщину. Саме в цю чарівну ніч ворожі бомби і снаряди впали на 
нашу землю, на мирні житла. Радіо сповістило страшну звістку: «Війна». Що таке війна - ви знаєте, 
на щастя, тільки з газет, книг, кінофільмів. В Другу Світову війну, розв'язану німецькими 
фашистами було втягнуто 72 держави. Мир народів був зруйнований війною. Чорні крила війни 
закрили сонце. Кров'ю і пожежами котилася війна по нашій рідній землі. Україна стала ареною 
жорстоких, смертельних боїв. 57 дивізій, 150 літаків, 1200 танків були напрямлені на неї. У міста і 
села України війна увірвалася а перші її години. Битва за Україну була тяжкою. Вона тривала 22 
місяця. 

Минули дні і роки пролетіли, 
А дня того забуть ніхто не міг 
Тут навіть сосни з горя посивіли, 
Тут навіть камінь плаче край доріг. 

Хіба ж забудеш, як палили хати? 
Село горить, валує чорний дим, 
Пожежа в небі аж регоче 
Гойдались мертві у страшній петлі, 
і на шляху валялися хлоп'ята. 
Багнетами прибиті до землі. 

Фашисти хотіли зруйнувати все, що було створено розумом і працею людей. А що вони хотіли 
зробити з населенням України? Частину його знищити, частину перетворити на рабів. 
Влаштовувались десятки тюрем, таборів для полонених. Гітлерівці морили людей голодом і 
розстрілювали. Піддавали людей жахливим тортурам, вивозили людей на каторжні роботи. 
Фашизм приніс із собою звірство й розруху, голод, сльози і смерть. Війна нанесла тяжкі рани 
людям. Гітлерівці зруйнували і спалили сотні міст, десятки тисяч сіл, 84 000 шкіл, 334 ВУЗи. Вони 
робили нечувані звірства і спалювали дітей, розстрілювали жінок і старих людей. Важко знайти в 
нашій країні дім, куди б не прийшло горе: хто загубив сина або батька, або матір, хто сестру або 
брата, хто товариша. 

/«Ніхто не забутий...» - фільм/ 

Перемога дісталася нам дуже дорогою ціною. 

1418 днів і ночей йшли воїни вогненними дорогами війни. Кожен день, як рік, кожен рік, як 
століття. Все витримали і перемогли. Перемогли тому, що відстоювали право на життя. Захистити 
мир на землі для себе і дня всіх людей, нема завдання важливішого для кожної людини. 

Пройшли солдати не малі дороги 
Через бої та хуртовини злі 
і засвітили сонце перемоги 
Усій землі, вісм людям на землі 
Бійці Вітчизну врятували, 
Ішли за неї в смертний бій. 
Щоб діти в щасті виростали 
В країні зоряній своїй. 



Тому про це повинні знати навіть найменші громадяни нашої країни. Думати про мир, боротися за 
мир ми повинні кожен день, кожну годину. 

Пам'ятайте ! Через роки! Через віки - пам'ятайте про них, хто вже не прийде! Схилимо голови 
перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя в ім'я врятування рідної землі. Хай горить ця свіча, як 
болючий щем про ті мільйони людей, що навічно стали журавлями. 

Своєрідним символом нашої пам'яті став образ птаха - журавля. У пісні «Журавлі» є хвилюючі 
слова, як полеглі у війну солдати перетворились на журавлів, і уявляється той журавель солдатом, 
який грудьми прикривши рідну землю від ворогів, гине, і поховати його товариші таємно від 
ворогів, а потім і самі полягли. Під сивими небесами Росії, під вербами і тополями України, під 
зеленими берегами Білорусі сплять солдати. 

В горі журавлі пролітають 

і в лузі щоліта сідають. 

А люди, а люди казали, 

Що хлопця між ними впізнали, 

І він журавлем прилітає 

До нашого лугу дзвінкого, 

До нашого рідного краю. 

Багато, їх молодих, самовідданих увійшли в легенди назавжди лишилися у вдячній пам'яті 
людській. 

- У нас, живих., є багато людських прав: у нас є право на щастя, дружбу, любов. Але одного 
права у нас. Живих, не має і ніколи не буде. У нас не має права забувати про те, що 
зробили для нас загиблі в ім'я Батьківщини, в ім'я життя на Землі. 

Понад сім мільйонів українських воїнів армії і флоту разом з бойовими побратимами інших 
національностей пішли на фронт. Кожен другий з українців республіки поміг в боротьбі з 
ворогом, захищаючи Батьківщину, з кожен другий, хто залишився в живих, повернувся 
додому інвалідом. Україна поклала на алтар перемоги від 8 до 10 мільйонів людських 
життів. І якщо вшанувати хвилиною мовчання кожного загиблого воїна, мовчання б 
продовжувалось 38 років 18 днів 21 годину 2 хвилини. 
Згадаймо їх поіменно. 
Горем згадаймо своїм. 
Це все потрібно не мертвим 
Це все потрібно живим! 

Вічна слава героям, павшим в боях за свободу і незалежність нашої Батьківщини. 
Материнські руки Вітчизни високо піднесли імена патріотів і поставили їх на постамент 
вічності. 

Вічна слава героям! 
Схилимо голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши в 
безсмертя. Вшануємо їх хвилиною мовчання. 
(Хвилина мовчання) 
Минають роки. Виповнюється 69 років з тієї останньої травневої ночі, коли замовкли 
останні постріли гармат, розриви снарядів, настала тиша, прийшов мир, довгоочікуваний, 



вистражданий, оплачений найвищою ціною, ціною крові і сліз. Все далі відходять грізні і 
важкі роки Великої Вітчизняної війни, але не згасає пам'ять про них, хто не шкодував своєї 
крові, хто приніс на алтар свободи найдорожче-життя. 
Вед: Життя, життя! 
Це - сонце, пісня, сміх. 
І серце наповняє радість. 
І душу розриває від печалі 
Коли втрачаєш рідних і близьких. 

Линемо пам'яттю синівською в минуле - думаємо про них, хто віддав своє життя за незалежність 
нашої Вітчизни. У серцях наших людей не згасне як вічний вогонь пам'ять про людей, близьких і 
невідомих, про всіх хто боронив рідну землю від ворогів. Вони живуть в пам'яті своїх земляків. 
Кожен з нас поділяє думку, викарбувану в словах: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». 

Над хвилями Дніпра 
В краю вогняному 
Підводиться стовпчик 
І зірка на ньому 
Вербичка в жалобі 
Стоїть мов спокута... 
Ніхто не забутий 
Ніщо не забуте! 
Не спиться ще вдовам 
Бо туга лишилась 
Для них і сьогодні 
Війна не скінчилась. 
Серця в них назавжди 
Тривогою скуті -
Ніхто не забутий 
Ніщо не забуте! 

Могили! Могили! Скільки їх лишилося на дорогах війни! В них лежать ті, хто вже ніколи не погляне 
в цей чудовий світ. 

Тих хто відійшов у вічність - слід пам'ятати завжди. У містах і селах нашої неньки України є святі 
місця для кожної людини, де поховані, де навічно лягли ті хто захищав рідну землю від ворога в 
роки війни. 

Мабуть немає такого населеного пункту, де б не здіймався пам'ятник або скромний обеліск, до 
якого йдуть і йдуть люди, приносять свою любов, вдячність, скорботу. 

Куди не йшов, не їхав ти, а при дорозі зупинись 

Могилі тихій, дорогій всім серцем поклонись. 

- Для тебе він. Для мене він 
Зробив усе, що зміг 
Себе в бою не пожалів 
А рідний край зберіг. 



І немає нині жодного міста на просторах нашої України, де б не берегли все, що пов'язано з 
подвигами людей, які захищали свою Батьківщину, де б не лежали в будь - яку пору року квіти 
біля пам'ятників і обелісків. їх червоні пелюстки, як відблиски Вічного вогню, Вогню пам'яті, як 
символ всенародної вдячності і пам'яті про них хто віддав життя за Батьківщину. Вічний вогонь 
незгасно променить дні і ночі на могилах воїнів. Це вогонь пам'яті серця. І до вічного вогню в 
урочисті дні і будні, влітку і взимку, в холод і спеку йдуть і йдуть сивочолі ветерани, солдатські 
вдови, йдуть люди різного віку, різних поколінь. Яка ж сила притягає сюди людей? Вони приходять 
вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Вічно живим полум'ям горітиме священний вогонь людської 
пам'яті. 

Вічний вогонь палає 
Дзвонить у далі століть 
Вічний вогонь закликає: 
Щастя живих бережіть 
Вічний вогонь - клекоче: 
Люди, не треба війни, 
Щоб не вмирали дочки, 
Сестри, батьки і сини. 
Вічний вогонь вимагає: 
Миру і щастя живим! 

-1418 днів війни. Важко повірити. Що вони позаду. Але вони були, вони пережиті, вони 
вистраждані, вони відвойовані. Перемога! Святе слово для кожного учасника війни 

-Победа как она досталась! 

Каким путем мьі к ней пришли. 

И раньї бьіли, и усталость, 

И шрамьі на груди земли. 

Поруч з вами ті, чия юність крокувала важкими дорогами війни, мерзла біля 
партизанського вогнища, стояла на смерть. Поруч з вашими ветеранами війни. Сивина 
лягла на їхні скроні, зморшки, як дороги болю на обличчі. їх, ветеранів війни, вже мало 
залишилося серед нас. Вони покалічені, зранені, старенькі. 

Вони мають про що нам повідомити. 
Повідайте, повідайте синам, повідайте онукам, ветерани. 
Які шляхи пройти судилось вам, 
Як вам за людство битись довелося, 
Про власну мужність гордо розкажіть. 
Повідайте, повідайте ви нам. 
А зараз слово надається свідку тих страшних подій і не просто свідку, учаснику - ветерану 
Великої Вітчизняної війни... 
Слово ветерану 

-Спасибо вам за все, отцьі и дедьі. 

Тем, кто врага штьїком и пулей бил, 

И тем кто приближая День победьі 

По суткам из цехов не вьіходил. 



Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и дерееень, 

Спасибо вам за праздник наш счастливьій 

За зтот трудньїй, но прекрасньїй день. 

Песня: «ДеньПобедьі» 

Вічна слава героям! 

Ми низько вклоняємось вам! 

Ми низько вклоняємось ратному подвигу захисників Вітчизни, шануємо доблесть ветеранів 
війни. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Червневий день 1941 року і досі у всіх подробицях 
пам'ятають люди старшого покоління. Про це пам'ятає історія. Ці сторінки історії ми 
пропонуєм переглянути вам, учні, 
/перегляд фільму: «Початок ВВ війни на Україні» 

Ми живемо на землі і повинні думати про її майбутнє. Чим би з вами не займались, щоб не 
робили, пам'ятайте: кожний крок, кожна велика чи мала справа ~ це вклад в майбутнє. В 
Ім'я цього майбутнього, в ім'я щастя і всіх людей на землі - ми голосуємо за мир. 

Ми любимо сонце і квіти, і сонце нам шле свій привіт, 

Ми роду козацького діти землі української цвіт 

Нам наш приятель - сміливий вітер, 
Відвага - це наш заповіт, 
Ми роду козацького діти 
Землі української цвіт. 

- Україна! За її мир І спокій 

Полягли мільйони! Війні не бути. 
Нехай панує мир! І ми про це подбаємо! 
Ніхто не забутий, ніщо не забуте! 
Ростіть же, мужнійте, 
Зберігаючи в серцях 
Пам'ять про героїв, які 
Подарували нам щасливе мирне життя. 

Пісня: «Пусть вседа будет солнце» 



« 9 травня - День Перемоги 
Пісня « Мир » 

Виступ учнів 5-6 класу 
Ведуча: Артемко Л.Є. 


