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На сцену виходять 5 учнів 
Р: Життя – це прекрасно. 
1: Здорово! 
2: Чудово! 
3: Ясно! 
Р: Життя – дається тільки раз. 
4: Цінуй його щомить, щораз. 
5: Про безпеку власну ти не забувай. 
Р: Оточуючих правил безпеки навчай. 
1: Зі сцени вас вітає... 
Р: Н С П. 
2: Учасникам, якої під силу все. 
3: В школі навчатися. 
4: Все можливе й неможливе знати, пам′ятати. 
5: В ДЮП працювати. 
Р: Самим сценарії складати. 
1: Тому і НСП. 
Р: Нічого Собі Пожежники. 
2: Шлемо вітання всім: і вболівальникам й журі . 
3: Здоров′я, успіхів, дерзань. 
4: Палких почуттів і поривань. 
5: Горіти в полум’ї кохання. 
Р: Пожежі інші – лиш навчання.  
1: Перемага нехай сильніший 
2: А справу робимо спільну, всім потрібну. 
3: Бо від малого до старого.  
    Правила протипожежні –  
Р: Обов′язкові.  
4: То ж часу негаймо, нашу розповідь 
 Р:  Починаймо. 
 
2: Живемо в часі  вельми ми цікавім: машин, комп′ютерів , авіапланів. 
     Й одне допитливе хлопча машину часу змайструвало. 
     Отож, по милості його, лишень, погляньте, куди нас занесло. 
 
     Учасники крутяться і зникають за кулісами. 
    Звучить музика. Вибігає перівсна людина в оленячій шкірі зі списом. 
    Вибігає дівчина з блискавкою в руці і вдаряє блискавкою в дерево, накриває його 
хусткою, присідає, починає підніматися, а потім танцює навколо дерева 
розкидає жаринки. Первісна людина, що поблизу, жахається, відскакує, 
труситься, потім поступово наближається, їй стає жарко, витягає обвуглений 
шматок м′яса, починає радіти, тішиться, танцюючи зникають зі сцени. 
 
Титри: Вогонь ваш друг. Купуйте нашу рябу. 
Виходять співаючи два козаки. 
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Пісня: 
Служив козак на січі, 
Спалив собі штани. 
Тепер його прозвали 
Козак Задокгори. 

А другий козарлюга 
Що люльку все смалив  
Підсмажив собі вуса -  
Прозвали Вусгори. 

А був в нас ще і третій,  
Що носа скрізь втикав. 
Вогонь його чуприну , 
Язичком облизав! 

Тепер він в нас не в шані, 
Обходять всі його - 
Який козак без чуба, 
Сміховисько одно! 

Ой чули, чули, чули, 
Ой чули, чули, всі, 
Що наші козаченькі, 
Спритненькі хоч куди. 
З′являється третій – осавула 
Щоб наші козарлюги 
Чубів не лишалися, 
З вусами не розтавалися, 
В шароварах палених 
Задами не світили - 
Наказ суворий негайно видаю: 
Зачитує наказ. 
Виходять співаючи за куліси. 
 
Пісня: 
Осавул наказ нам видав. 
Раз, два, три. 
Підкоритись мусим люди. 
Раз, два, три. 
Про це добре пам′ятати, 
Щоби кари уникати. 
Раз, два, раз, два, раз, два, три. 
Звучить музика, перельоту в наш час 
 
Дзвенить дзвінок, трубку піднімає завгосп. На сцені стоїть стіл і на ньому 
телефон, стакан з водою. 
Завгосп: Алло! Так, це 16-та школа. Що?!! Сьогодні?  

Кидає трубку телефону 
Горимо! Горимо! 
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Бігає по сцені, непритомніє. Виходить завуч 
Завуч: Рятуйте! Пожежа! 
Директор: Ну перестаньте, все обійдеться. Зараз наші хлопці загасять. 
Завуч: Загасять? Чим загасять? Вже давно вогнегасники на перезарядку здали. 
Директор: Нічого, Ольга Павлівна, у нас є ще й підручні засоби пожежогасіння:  

− водичка; 
− пісочок; 
− покривальце; 
− ломик; 
− лопатка. 

Завуч: Водичка, ломик, лопатка – це все добре, але ж ми горимо!!! 
Директор: То скоріше набирайте номер служби “01”.  

Вмить пожежники примчаться  
І погасять сходу все. 

Завуч: Бідолашні наші дітки, вони й не підозрюють, що горять.  
Набирає службу “01” 
- 01? Винниченка 2, школа №16. Пожежа!!! Рятуйте. 
Набирає в рот води. 
Директор: Ну досить! Допоможіть краще непритомного завгоспа підняти. 

Ну і люди пішли зі слабкими нервами.  
Приводять завгоспа до тями. Завуч порскає на завгоспа. Той підхоплюється. 
Завгосп: Горимо!  
Директор: Де? 
Завгосп: Там! 
Директор: А чому диму не видно?  
Завгосп встає і починає нервово ходити по сцені 
Завгосп: Який дим? Яка пожежа? Зараз ми будемо горіти. Санстанція їде. 
  Ой, що буде! Ох і “гаситимуть” ! 

Завгосп непритомніє,  його виносять зі сцени. 
Титри: Паніка ваш ворог. 
На сцені з′являється два учасники. 
Хлопець1: Якщо пожежі зникнуть взагалі, то що будуть робити пожежні в  
  майбутньому? 
Хлопець2: Мабуть, будуть шукати свою другу половину, і запалювати серця 
дівчатам. 
Хлопець1: А ми уявляємо це так... 
Звучить музика перельоту машини часу. 
На сцені з′являється хлопець. 
Він: Оце пожежники! Вогонь в серцях! 

Сонце припікає, пташечки співають,  
 Дівчата – в міні! Та ще й які! Вогонь, а не дівчата.. 
 Мене тут одна так запалила, так запалила! Агов! Ірусю, де ти?! 
 Вибігає. 
 Звучить музика...   На сцені закохані прогулюються. 
Він: Весна надворі. Що мені весна... 
 Для мене ти – веснянка неземна. 
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Таких, як ти, на світі більш немає. 
Вогонь в моєму серці так палає. 

Вона: Не бійсь, Сергію, згоріти не дадуть! 
 Пожежників дружини юних тут. 
 І щоб вогонь в душі твоїй згасить, 
 На “01” устигнуть позвонить. 
 Показує напис “01” 
Він: опускається на коліна 

Ну зрозумій, мені без тебе 
Напевно, тяжко буде жить. 
Згадай багрянцем вкрите небо 
І нашої любові мить... 
Згадай, як ми будили роси в час нічний, 
Берізок заплітали в коси, 
Стрічали ранок вогняний... 
Вибігає учень... 

Учень:Стривайте! Годі! Що це за слова? “Багряне небо”, “ранок вогняний”. 
 Чи є в гарячих ваших головах на час пожежі вихід запасний? 
 Пожежники! Сюди, сюди гайда! 
 Гасіть пожежу в серцях цих нещасних! 
Титри:  З палаючим серцем, чистими помислами в майбутнє... 
 
Пісня 
 
Там за ставком світять вогні, 
Там за ставком хлопці одні. 
Служба у них в пожежних військах, 
Кожен жених – прям таки Ах! 

А командир смілий такий, 
Сам лейтенант, ой холостий. 
Він всіх дівчат причарував,  
Бідні вони ой, ой, ой, ах! 

Любії школярочки, 
Будьте дуже пильні ви. 
Бо таких красунчиків  
Можете і втратити. 
А вони не розкіш, 
Не кругом валяються,  
А герої року 
Рідко так стрічаються. 
 
Р: Горіть, палайте та з вогнем не грайте. 
Пісня 
 
Можна жити без сміху до сліз 
І лічити свій час на одріз, 
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Лиш тоді ти  назвешся цим словом – пожежник. 
Десь у вічність годинник наш мчить, 
Плину часу не можна спинить, 
Дорожити життям ти навчишся сьогодні! 
Приспів 
Кажуть, хто пожежні правила всі знає,  
Того усі біди завжди обминають,  
А ми всі радієм – і лунають співи, 
Усміхайтесь, люди, поки молоді ви. 
В ДЮП ми виступаєм від всієї школи, 
Бо нам тут цікаво, бо нам тут чудово, 
Бо ми тут стаємо добрими, не злими. 
Усміхайтесь з нами, будьте молодими. 
 
Швидко, швидко минає життя, 
І немає назад вороття. 
Дорожити життям всі навчіться сьогодні! 
Ми ще юні і вільні, як птах,  
Світ хай буде в рожевих тонах 
Не затьмарить життя нам нехай сивий сморід! 
Приспів 
 


