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НОВОРІЧНЕ СВЯТО ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ  
 

Початок свята. Звучить пісня з новорічним мотивом. 
        

Ведучий 1. Доброго вечора шановні вчителі, дорогі друзі, гості нашого свята.  
Ведучий 2. Ось і знову настають ті заповітні дні, години, хвилини та миті, яких ми з     
                    нетерпінням чекаємо впродовж усього року. 
Ведучий 2. Адже саме в цей передноворічний час збуваються наші найзаповітніші та  
                    найпотаємніші мрії. Здійснення кожної, навіть найменшої мрії – це   
                    невеличке свято. 
Ведучий 1. Ми іноді з жалем, а іноді з усмішкою  проводжаємо старий рік. 
Ведучий 2. Але із захопленням та надією зустрічаємо новий рік. 
Ведучий 1: Новий Рік - найвеселіше, яскраве і радісне свято, його люблять і дорослі, і      
                     діти, і кожен  відзначає його по-своєму. Одні йдуть в ресторан, інші    
                      зустрічають Новий Рік в будинку, у сімейному колі, треті виїжджають на  
                      природу в зимовий ліс, а я пропоную вам відправитися сьогодні в     
                      незабутню новорічну подорож, в круїз по новорічній планеті  разом з    
                       іншими народами відсвяткувати Новий Рік! 

 
(Звучить стукіт коліс, гудки паровоза, крики, шум вокзалу.) 

 
Ведучий 2: Друзі, ми сідаємо в поїзд, у м'який вагон новорічного експреса й     
                     відправляємося в подорож по новорічній планеті. І перша зупинка – Польща.    
                     

(звучить польська музика, пісня - кілька акордів) 
 
Ведучий 1: Варшава - столиця Польщі, в новорічні свята перетворюється в справжній    
                     балаган, день і ніч проходять карнавальні ходи, чоловіки переодягаються в    
                     жіночі костюми, діти розписують фарбами обличчя, а вулиці прикрашають     
                      величезними букетами куль. О 12 годині ночі, коли б'ють куранти, жителі    
                     Варшави починають тріскати повітряні кулі, і виходить такий своєрідний    
                     новорічний салют. Влаштуємо і ми новорічний святковий салют. 
 

(Конкурс: викликаються 3-5 пар (чоловік і жінка), кожній парі видаємо по великій повітряній 
кульці, яку потрібно розмістити між собою. Поки музика звучить, пари танцюють; як тільки 

музика зупинилася, потрібно швидко і міцно обійняти один одного так, щоб лопнути кулю. Чий 
постріл  кульки буде першим, та пара і переможець. Їм видається вітальна стрічка з надписом 

«Найвибуховіша дівчина 2012», «Найвибуховіший хлопець 2012»). 
 

(Звучить стукіт колес,шум) 
 
Ведучий 1: Ми прибули в Італію. 

(звучить італійська музика, наприклад, пісні А. 
Челентано, Т. Кутуньо та ін) 

             У новорічну ніч в Італії викидають з вікон старі приладдя:    
                     стільці, лампи, відра - існує така прикмета, що якщо викинеш стару річ у    
                     вікно, то в новому році придбаєш таку ж нову. А ще кожна родина  
                     обов'язково пече новорічний пиріг, де заховано багато різних сюрпризів. І    
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                     ми для вас приготували такий пиріг, візьміть по шматку й довідаєтеся, що    
                     вас чекає в новому році. 
(Тест - завдання: на великому гарному підносі лежить красиво розфарбований під пиріг аркуш 
щільного паперу, який складається з маленьких квадратів - шматків пирога. На внутрішній 
стороні квадрата - малюнки - це те, що чекає учасників: 
серце - любов, книга - знання,1 копійка - гроші, ключ - нова квартира, сонце - успіх, лист - 
звістки, 
машина - купите машину, обличчя людини - нове знайомство, стріла - досягнення мети, 
годинник - зміни в житті, дорога - поїздка, подарунок - сюрприз, блискавка – випробування. 

 
(Звучить стук коліс,поїзда, потім лунає музика відомого німецького композитора Баха) 

 
Ведучий 2: Німеччина - батьківщина великих учених, поетів, музикантів. У Німеччині    
                     вважається щасливою прикметою зустріти в новорічну ніч сажотруса й    
                     забруднитися в сажу. А в 12 годин ночі прийнято залазити на стільці і столи    
                     і "встрибувати" у новий рік радісно кричати. 
(Конкурс для чоловіків. 3-4 учасника шикуються в одну лінію і "встрибують" у новий рік, хто 
далі стрибнув, той переможець. Йому вручається вітальна стрічка « Кенгуру 2012»). 
 
Ведучий 1: Прокотилися по Європі, а зараз відправимося в спекотну, екзотичну     
                    Африку, але поїзди туди не ходять, ми поїдемо на автомобілі.  
 

(Звучить шум мотора автомобіля, звуки клаксона.) 
 
Ведучий 2: Ви знаєте, в одному з племен, у Кенії, в Новий Рік при зустрічі    
                     одноплемінники плюють один в одного, так вони бажають один одному    
                     здоров'я, щастя та удачі. Так, дуже екзотичний звичай, але ви не    
                     хвилюйтеся, ми плювати один в одного не будемо, але привітати по-   
                     африканськи друзів спробуємо. 

(Викликаються 3-5 учасників. Їм видаються дитячі соски - пустушки. Перемагає той, хто далі 
інших виплюне пустушку. Переможець отримує вітальну стрічку  

«Найкумедніший малюк 2012».) 
 
Ведучий 1: Африка – це спекотне палюче сонце, непрохідні джунглі й темпераментні,     
                    запальні танці. Я оголошую африканський танцювальний марафон. 

 
(Танцювальне відділення на 20-30 хвилин. Під час танців можна вибрати кращого "вождя" 

плем'я, танцюристів і вручити приз - новорічну пов'язку на стегна (стрічку мішури.) 
 
Ведучий 2: Продовжуємо нашу подорож, пересідаємо з автомобіля на корабель і     
                     пливемо в Америку.  
 

(Звучить плескіт хвиль, крик чайок). 
 
Ведучий 1: Отже, ми в Америці: Хмарочоси, статуя свободи, Майкл Джексон, Мадонна     
                     і, звичайно, Арнольд Шварценеггер. Щороку в переддень Нового року в     
                    Америці проводиться конкурс на самого сильного, витривалого, спритного,        
                    мужнього чоловіка. 
 
Ведучий 2: Прошу сюди пройти сильних, сміливих і спритних чоловіків (до 5 осіб).      
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                     Ваше завдання: тримаючи праву руку за спиною, однією лівою, тримаючи    
                     розгорнуту газету за куточок, зібрати її в кулак. Найшвидший і спритний -     
                     переможець. (Вручаємо стрічку «Міцний горішок 2012») 
 
Ведучий 1: Настав час відправлятися далі. Ми пересідаємо в літак і летимо в Японію. 
 

(Звучить шум літака, японська музика.) 
 
Ведучий 2: 31 грудня японці затівають генеральне прибирання, а з боєм годинника о 12    
                     годині ночі лягають спати, щоб встати перед світанком і зустріти новий рік з    
                     першими променями висхідного сонця. Японія - загадкова і незбагненна       
                     країна, жителі якої володіють багатьма талантами, один з них - читання          
                     думок іншої людини. Отже, ми в салоні відомого японського мага (стоїть   
                     хлопець,передягнений в мага), і ми зможемо почути думки кожного з      
                     гостей. 
 
(Тест - жарт. Заздалегідь готується касета з окремими рядками з пісень приблизно наступного 
змісту: 
1. "Ну, де ж ви, дівчата, дівчата, дівчата, короткі спіднички, спіднички, спіднички ..." 
2. "Допоможи мені, допоможи:" 
3. "Ти кинув мене, ти кинув мене:" 
4. "Ці очі навпроти - калейдоскоп вогнів:" і т.д. 
 
Ведучий 1: Добре зустріти Новий Рік у гостях, а вдома все-таки краще, ми повертаємося    
                    додому, в Україну (звучить українська пісня.) 
Ведучий 2: Ми зібралися в цьому святковому залі, для того щоб зустріти новий рік. Ви     
                     готові його зустріти? (ТАК!!!)…Та мені здається, що чогось чи когось не        
                     вистачає. Без кого не приходить новий рік?... Звичайно, без Діда Мороза та    
                     Снігурки! То давайте покличемо головних героїв цього дійства!  

 
(глядачі  гукають 3 рази Діда Мороза І Снігурку) 

     Дід Мороз. Добрий вечір! 
Ведучий. Добрий вечір, Діду! Знаєте, мене завжди цікавило, як вам. Такому        
                  немолодому. Вдається зберігати чудову форму. 
Дід Мороз. Ну, я не п’ю, не курю, і поруч зі мною чарівна Снігуронька. 
Ведучий. Скажіть, а як вам удається її втримувати біля себе? 
Дід Мороз. Знаєте, вона полюбляє солодощі, а торбину я завжди ношу з собою. 
Ведучий. Зрозуміло. До речі, а де ж вона зараз? 
Дід Мороз. Схоже, на хлопців задивилася. Від гарних хлопців вона просто тане.  
                     Снігуронько! 
Снігуронька. Я тут, Діду! Там такі симпатичні хлопці!... 
Дід Мороз. Не забувай, ми прийшли, щоб привітати всіх зі святом. 
Дід Мороз: В пору цю, коли падає сніг 

І морози чимдуж припікають,  
Знов на землю спішить Новий рік – 
З ним сердечно вітаєм. 

Снігуронька:  Хай ялинки нарядної цвіт 
 І вогнів новорічних гірлянди 
 Шлють від нас гарячий привіт 
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 А в додачу – розквітлі троянди. 
Дід Мороз: Хай моїх поздоровлень потік 

 У серцях ваших лунко роздасться 
 І хай вам наступаючий рік 
 Принесе лише радість та щастя. 

 
Снігуронька: Давайте всі разом пригадаємо себе в молодших класах і      

                         потанцюємо хороводи. 
 

Звучить музика"У лісі лісі темному". 
 

Ведуча 1. Скільки б не пройшло років, яке б тисячоліття не стало, назавжди 
збережеться добра традиція, яка ніколи не постаріє: вітати один одного з новим 
Роком та дарувати дарунки. 
Ведуча 2. Отже, ми оголошуємо музично-літературну паузу, тобто концертна 
програма від кожного класу. 
Ведуча 1. Отже, ми оголошуємо музично-літературну паузу, тобто концертна 
програма від кожного класу.  Перший розпочне 7-А клас, 7-Бкл., 6-А кл., 6-Б кл., 
5-А, 5-Б, 5-В, 4-А, 4-Б, 4-В.  

Снігуронька: Давайте візьмемось за руки і затанцюємо танець  
                                         «Маленьких каченят». 

(танець) 
 Снігуронька: От і прийшов наш час прощання. 

На порозі – розставання. 
Нехай у новому році. 
Ще яскравіше сяють зірки,  
А у кожен дім заходять 
Радість, щастя. усмішки! 

Дід Мороз:  Хай в році старім залишається зло, 
Новий хай дарує лиш щастя й добро. 
Кому не щастило – нехай пощастить 
А в кого боліло – нехай не болить, 
Щоб більше не бриніла сльоза на очах 
Усмішка хай сяє на ваших вустах. 
Нехай тільки радість несе рік Новий 
Хай щастя й добробут прийдеу ваш дім. 

Снігуронька: Ми ще раз вітаємо вчителів, старшокласників, гостей новорічного  
                         свята. Щасливого вам нового року! Різдвяних свят! 
Разом. До побачення! Щасливого Нового року! 
Ведучий 1: Дорогі друзі! У народі кажуть: "Краща пісня, яка ще не проспівана,  

                     найкраще місто, яке ще не побудоване, кращий рік, який ще не прожитий."     
                     Так нехай же новий рік принесе нам 365 сонячних днів, достаток добрих    
                     зустрічей і посмішок. Нехай збудуться ваші мрії і плани! З Новим Роком! З    
                     новим щастям! 

Ведучий 2:      А наше свято не закінчується. 
На вас чекає танцювальна програма. 
Танцюйте, веселіться! 
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ГОРОСКОП НА 2013РІК 

 
Дід Мороз: Овен \ Овен буде фартовим,багатим,успішним,майже як нафтовий магнат.  
                     Кожен,хто буде їх зустрічати,повинен розуміти,що перед ними не хто-   
                     небудь, а спокуслива мрія. 
 
Снігуронька: Телець \ Весь цей рік ви проведете наче в Раю. Можна сказати,що ви    
                         багато втратили за минулий рік,але в наступаючому році ви отримаєте       
                         те, про що так довго мріяли. 
 
Дід Мороз: Близнюки \ В результаті вибуху Великого колайдера, ця ваша мила    
                     роздвоєність, нарешті, знайде фізичну форму. Тепер ви точно зможете бути     
                     в двох місцях одночасно і встигнете зробити все те, на що раніше не       
                     вистачало часу. 
 
Снігуронька: Рак \ В цьому році ви знайдете золотий ключик,який відкриє вам двері у      
                         майбутнє. Збудуться всі ваші мрії та бажання. 
 
Дід Мороз: Лев \ Ви станете царем маленького королівства. Придбати владу вам  
                    допоможуть знання психології та наявність продовольчих запасів у  
                    непристойних розмірах. 
 
Снігуронька: Діва \ Рік буде трохи важким. Але не зациклюйтесь на маленьких  
                         проблемах,адже ризикуєте із діви молодої перетворитись в діву стару. 
 
Дід Мороз: Терези \ Розсудливість підвищить ваші шанси жити довго і щасливо.  
                    Пам'ятайте, не потрібно чіпати незрозумілі предмети інопланетного      
                    походження. Навіть якщо вони дуже загадкові і ваблять. Воно вам не треба. 
 
Снігуронька: Скорпіон \ Ви в своїй стихії. Розслабляйтеся і радійте навколишнього  
                         хаосу і беззаконню. Цей рік стане для вас вирішальним. 
 
Дід Мороз: Стрілець \ Куди б не направив свій лук стрілець, його стріла в будь-якому    
                     випадку потрапить в потрібне болото. 
 
 
Снігуронька: Козеріг \ Цей рік буде трохи тяжким для вас,але найкращий вихід у    
                         важкий момент - прислухатися до свого серця. 
 
Дід Мороз: Водолій \ Життя простіше, коли дивишся тільки вперед, а не назад і по  
                    сторонам. Досить чекати від когось чогось! Все треба робити самим, тоді і          
                    розчарувань буде менше. 
 
Снігуронька: Риби \ Риби випливають з усіх ситуацій, головне - підтримувати в них    
                         гарний настрій. Вам під силу будь-який океан.  
 
 
 

                                                                                          Наталія Боровець 
                                                                                              педагог-організатор 

                                                                                                  Березнівської гімназії 
 


