
Візитка школи № 16 
 
 ПІСНЯ на мелодію „Что такое осень"  
Що таке ця осінь? А це небо, 
 Небо, яке плаче під ногами.  
І дзвіночок вересневий, 
 Що склика до школи. 
 Літо залишилося позаду. 
Сміло йдемо гордо вперед, 
Пісню веселу завзято ведем,  
Бо наша школа - це є вищий клас.  
А вчителі в ній - держітесь - атас. 
Що таке ця школа - це наука, 
Та наука, що навчає жити, 
І радіти, посміхатись, вірити, кохати. 
Що то буде, школо, завтра з нами? 
Сміло йдемо вперто вперед,  
Граніт науки усердно гризем.  
Світле майбутнє чекає нас там.  
Буде весело нам. 
  
1-й Ну ось, нарешті... 
 Раді вас  вітати. Це ми – 
Всі: Тусовка з Дружби 5 

Ви нас впізнали!? 
У 16-у в гості до нас завітали.  
2-й   Де сміх і жарти, настрій веселий весь час,    Музика й співи лунають, спорт 
люблять 
І про здоров'я дбають. 
 3-й Підтримка ваша для нас  
Всі Супер клас!  
4-й Така як школа  
Всі: Вищий клас! 
5-й У класи наші завітайте, 

Якщо із ніг зіб'ють - 
У відчай не впадайте: 

Сестра медична, як і в кожній школі, є... 
 Всі: Та тільки де? 
 6-й Здоров'я наших учнів - понад усе. 

Тому під кожною ялинкою відважний вартовий, 
Щоби цигарок не курили і дим в легені не пустили.  
7-й А щоб добре м'язи підкачали, 
І знаменитостями в майбутньому стали, 
 Всі: А коли з уроків „линяєм", мороки не мали - 
Нас завуч любить, поважає,  
Третій урок футболу й аеробіки доставляє. 



 8-й Так, ми ще діти та нас не шкодують: 
Грузять, мордують, лають, пиляють, 
Інноваційними штучками задобряють, 
Програмами різними: Паскаль і т.д. добивають, 

А біологією наповал вбивають.  
9-й А як тільки...Так і зразу 
 Всі: В кабінет директора   посилають. 
 10-й А ми курс міняємо, 

Чемненько в похід вирушаємо, 
І тому в номінації  
Всі: „Школа - турист", 

                  „Школа - спортсмен" перемогу маємо. 
 11-й Так, ми ерудовані, смілі, прекрасні 

І просто цікаві, завзяті й класні. 
А треба довести - це зробимо вмить. 
Нехай вас від сміху усе заболить. 
Здоров'я людини - багатство країни, 
Тож застосовуємо сміхотерапію. 
ПІСНЯ на мелодію „Оранжевий галстук 
 Якщо тобі в цьому світі,  
Жити без посмішки зась,  
Якщо в душі ти романтик, 
 То ми вже друзі, ось так!  
Ну, а коли стане сумно,  
Ти не здавайся - так, так! 
 В тебе оранжевий галстук,  
Він допоможе, вірняк. 
 
Дівчина 
Коха-ння... Одвічна тема, актувальна як для таких (маленьких), 
таких (великих) і таких (стареньких). А як це роблять наші 
хлопці... 

Виходять дівчати зліва, розглядають косметику, розмовляють між собою. 
- А ви знаєте зараз у моді все природне. Я купила шампунь з 
натуральною перхоттю. 

Справа виходять хлопці. 
- Слухай, Ігоре, я таку дівчину бачив. Очі зелені - як виноград, щічки 
- як стиглі яблука, губи - як вишні, фігурка - я грушка. Може це 
кохання, Ігоре? 
- Яке кохання, Андрію? Це в тебе авітаміноз. Овочі й фрукти треба 
їсти. 

 В одного посмішка не сходить з лиця. 
- Дивись, дивись. Вона мені посміхнулась. Хто ця дівчина? 
- Я як перший раз тебе побачив, то тиждень сміявся. А це моя сестра. 
- А та круглолиця, риженька... 

- Незнаю. Які в неї великі очі... (показує на бюст) 



 Зараз познайомлюся. Освідчуся в коханні. 
 Йде до дівчат, ніби ненароком штовхає дівчину, яка сподобалась  (переодягнений 
хлопець).  

Освідчується на російській, англійській німецькій мовах. Дівчина не 
реагує. 
___________________________________________________ 
 
 
 -  Спробую скористатися порадою дідуся. 
Співає „Ніч яка місячна, зоряна, ясная. Видно, хоч голки збирай..." 
Стає на коліно, простягає квітку. „Дівчина " сяє, лини до нього. Бере 
її на руки, несе за ширму. На півдорозі падає парик. Випускає з рук, 
тікає. Дівчина підхоплює парик і теж зникає. У цей час ведуча: 
- Оце таке кохання ...сліпе... Покохаєш, а кого - не знаєш! 
Сценка „Наші на допризовній підготовці" 

- Добрий день, товариші курсанти. 
- Доброго здоров'я, товаришу полковник. 

- Ваше завдання знайте оцей об'єкт за азимутом. 
Завдання зрозуміли? 

- Так точно. 
- Виконуйте! 
- Є. 
Вчитель сидить на кріслі, заповнює дитячий кросворд. 
Курсанти чухають потилиці. Сперечаються в якому напрямку йти. 
Йдуть вправо, натикаються на збирача пляшок з торбою. 
- Дядечку, де тут східці. 
- Брись звідсіль, це моя територія. Я вам... 
Курсанти задкують. Бачать за ялинкою жінку, яка присіла. 
- Бабуля! 
- Тьотю! 
Жінка схоплюється, опускає спідницю, верещить. 
- Оце вляпались. Куди йти? 
Біжить пес. Вони радо до нього. 
- Рідненький Сірко, виручай. Бери слід. 
Тикають карту. Пес нюхає, падає. Дають йому понюхати сердельку. Бере в рот, 
випльовує, падає. Дають чупа-чупса.. Радо бере слід, веде до об 'єкта. Курсанти 
раді біжать до командира. 
- Знайшли! 
- Товаришу полковник, завдання виконали 1 
- Де об'єкт? 
Показують вправо. 
-Де? 
Показують вліво. 
- Де-де? 
Показують назад. 
- Проблеми були? 



- Ні! 
- Значить будуть. І запам'ятайте на майбутнє! 

Коли ви спите, ворог не дрімає: Спіть більше, виснажуйте ворога 
безсонням. 
А зараз готуйтесь до уроку рукопашного бою. 

 
Командир дівчина. 
- Товариші курсанта, приступимо до уроку рукопашного бою. 
Курсант Тостер! 

- Є! 
- Підійдіть до мене! (Дає йому ніж:.) 

Повільно наносите удар ножем прямо мені в серце. Виконуйте. 
Курсант мнеться. 

- Е-е-е... Я не можу вдарити жінку. 
- Виконуйте наказ! 
Дія відбувається сповільнено. Б'є правою рукою, яку заламують вліво, 
Перекладає ніж у ліву руку, наносить удар у живіт. 
- Убив! Убив! 
- Як ви сміли мене...мене..!? 
Манить пальцем до себе. Курсант схиляє голову. 
Поки вчитель зосереджено відтягує пальці, щоб дати щигля, курсанту 
насаджують на голову шолом. Полковник б 'є і точиться назад, махає 
рукою, виходить. 
- Цілий, бо захищений. 
Заходять за ширму, 
Виходять всі на сцену. 

Пісня на мелодію "Оранжевий галстук "  
Як для туриста - багаття,  
Для вболівальника - гол, 
 А для школярика свято,  
Сміх до ридання, прикол. 
 В час, коли я посміхаюсь 
 Або на серці біда – 
Гумор сатира і жарти  
Завжди зі мною владах. 
 

- Любіть. 
 

- Кохайте. 
- Творіть. 
- Дерзайте. 
- Жартуйте. 
- Посміхайтеся. 
- Щоб не стряслось — не здавайтеся. 
Всі: Здорові будьте. 

-І про візит в нашу школу добрим словом споминайте.  


