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1-й ведучий. Доброго дня, шановні гості, вчителі, учні, батьки! 
2-й ведучий. Ми раді вітати вас сьогодні у залі Європейської студії. 

1-й ведучий. Щастя вам, добра і миру! 
2-й ведучий. Запрошуємо вас на фестиваль європейських країн. 
Разом. «Європа багатолика: єдина, близька, велика!». 
1-й ведучий. 
Україно, моя держава! 
Про тебе лине у світі слава. 
Така могутня,як сила неба, 
Дивись, людино - це все для тебе! 

(Заходить україночка з короваєм, заноситься прапор України). 
2-й ведучий. 
Моя країна - соборна, вільна! 
Моя країна — держава вільна! 
Вона у всесвіті одна така, 
Вона серед усіх країн свята! 
1-й ведучий. 
Вже колоситься і жито, й пшениця. 
Роса голубіє, співає дзвіниця. 
І ми, твої діти, тебе величаєм, 
Народи, країни, гостинно вітаєм! 
(Звучить гімн Євросоюзу, заходять представники різних країн ЄС з прапорами). 
2-й ведучий. 
Європа - наш сильний дім, 
Європа - колиска усіх країн! 
Шляхом єдиним, прямуй до мети, 
Європа - це дім, де живем я і ти! 
1-й ведучий. 
Усі ми різні, бо ми народ! 
Усі ми рівні, шукай, знаходь! 
Хай буде мир на всій землі, 
Країни різні, а ми одні! 
 
25 березня 1957 року у Римі було створено Європейський економічний Союз; 

• його утворили 6 країн: Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, 
Люксембург; 

• у 1973 році приєдналися Данія, Ірландія, Великобританія; 
• у 1981 - Греція; 
• у 1986 -..Іспанія та Португалія; 
• у 1995 - Австрія і Фінляндія; 
• 1 травня 2004 року відбулося найбільше в історії розширення ЄС. До його 

складу ввійшли: 
Кіпр, Мальта, Угорщина; 
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• Польща, Словацька республіка; 
• Латвія, Естонія, Литва; 
• Чеська республіка, Словенія; 
(Учні з прапорами проходять по колу і ставлять прапори у підставки, а український 

прапор виноситься). 
Всі. Європа багатолика: єдина, близька, велика! 
(Мелодія гімну гучніше звучить, діти заходять до залу, махаючи маленькими 
прапорцями, виходять і сідають у залі). 
          «Моя любов до Вітчизни не примушує мене заплющувати очі на 
досягнення іноземців. Навпаки, чимбільш намагаюся збагатити мою країну 
скарбами,  здобутими не з її надр»,— так сказав Вольтер, і ми не можемо не 
погодитися з цією думкою.  Щоб рухатися вперед, потрібно не лише любити  
Батьківщину, а й знати та поважати своїх сусідів. Наш народ із його культур-
ною спадщиною, гуманістичною ментальністю достойний зайняти в Європі 
гідне місце. Ми живемо в унісон з Європою, мислимо по-європейськи, у нас 
спільні ідеали. 

     Сьогодні весь світ дивиться на нашу країну, сподіваючись, що високі 
стандарти духу реалізуються в конкретні справи, які піднімуть вагу та значення 
її у світі. Шановні друзі, ми раді вас вітати на засіданні нашого клубу та 
пропонуємо вам євроквест, тобто пригодницьку подорож деякими країнами Єв-
ропи, в якому візьмуть участь країни Євросоюзу. Шановні друзі! Сьогодні ви 
будете з нашою допомогою відкривати країни ЄС. 
 

Хлопець 
Єднає нас, людей, планета,  
Яка у Всесвіті одна,  
І той, хто близько чи далеко,  
Тобі мов брат або сестра. 

Дівчина 
Нам разом на землі цій жити,  
Любить і мріять, будувать, творить,  
Щоб зберегти її, ми мусим щось робити,  
Ми мусим діяти — не тільки говорити. 

Хлопець 
Що можу я? Один — мізерно мало,  
Так разом — сила чимала.  
Від кожного залежить, щоб не стала  
Вже завтра іншою земля. 
Дівчина 
Куточків різних на землі багато  
Європа серед них — найкраща над усім,  
Бо саме тут нас народила мати! 

Дівчина і  хлопець (разом) Європа — наш великий спільний дім! 
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Хлопець. Сухі рядки в енциклопедії повідомляють нам про площу Європи, 
населення, місце розташування... 

Дівчина. Що ти! Європа -це багаторічна історія, досвід, політичні, духовні 
традиції європейських народів. 
Хлопець. От би познайомитися, а ще краще побувати десь. 

Дівчина. Так у чому справа?! Сідаймо на потяг і помчимо до наших сусідів.  
Польща 

1.Прямо по курсу країна лісів і полів. Чимось нагадує мені мою батьківщину. І поля 
такі ж зелені, восени золотисті, і шахти вугільні, і мова трішки зрозуміла. 

2.  О! Цястка цукерня! Бар! Дом дзеска, господа! О ктурей годзине бендземи на 
граници? 

1. За пул годзини бендземи на границе. 
2.  Кет! Чи ма пани якесь пенендзе пши себе? 
1. Не, не мам! 
Хлопець  І що ти мені наговорила? 
Дівчина. Наговорила, що ми вже в Польщі. І ось тобі справжня мова. 
(Вірш польською мовою під «Полонез» Огинського). 

 

Представниця Польщі .  Польща — країна в центральній Європі, одна з 
великих європейських держав. Столиця Польщі - Варшава -  місто традицій і 
сучасності. Польща багата пам'ятниками архітектури, національними стравами, 
культурою, музикою, художньою керамікою, тканинами та склом. Усі пам'ятають 
польське прислів'я: «Пийте, їжте й ослабте свій пасок». Поляки - гостинні люди і 
пригощають усіх, «чим хата багата». 

Виконується танець «Полонез». 

Хлопець. Мені сподобалося. А ще кудись можемо помандрувати? 

Дівчина. Ось — авто. Сідай і помчимо до Угорщини. 

Представник  Угорщини 

Є на світі країна Живописна, музична,  
Там Бетховен і Шуберт, 
 Гейне, Брамс симпатичний. 
 Іштман винайшов машину,  
А Уріні — сірники,  
Оскар Ашбот — вертоліт,  
А Флоріан — футболіст,  
Кальман Імре — композитор,  
Картес Імре — літератор.  
Це — Угорщина, країн 
Де людей таких багато.  
Там столиця — Будапешт,  
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Де музеї та палаци,  
Де краса не знає меж 
 В королівських у палатах,  
Де чудові краєвиди  
І природний дивограй, 
 Де рибацький бастіон є,  
То — чудовий, милий край! 

Виконується танець «Чардаш». 

Хлопець. А тепер давай літаком полетимо. Тільки ось куди?  
Дівчина. Давай на давньогрецькі олімпійські ігри. 

Представниця  Греці ї .  Вас вітає сонячна Греція. Країна, у якій «є все». Країна 
з багатою історичною спадщиною та з виключно природною красою. Столиця цієї 
держави названа на честь грецької богині Афіни. 

Загадкові гори, прекрасні острови, золотий пісок, чисте, блакитне море та найдавніші 
пам'ятки цивілізації роблять цю країну ідеальним місцем для подорожей, відпочинку та 
розваг. Скуштуйте наші сири, вина, дари моря. Спробуйте разом з нами пожити по-
грецьки: багато спати, їсти, пити каву, милуючись морем. Відвідайте наші історичні 
пам'ятки. 

Виконується танок «Сертакі». 

Хлопець. Так хочеться чогось романтичного... 

Дівчина. Тоді сідаймо на пароплав - - і до Італії. 
Представник   Італії 
На світі є країн багато,  
Та хочемо ми розказати  
Вам про Італію — країну,  
У красі своїй єдину.  
Лише у цій країні, в Римі,  
Є папа для усіх народів.  
Тут проживають сеньйорити і сеньйори.  
Південний чобіток Європи,  
Там Аппенинські гори,  
Середземне, Іонічне море.  
Сардинія, Сицилія — острови,  
Річки там — Тибр, Арно  
і По — чудової краси. 
При красі такій природи  
Живе чудовий там народ,  
Красивий, сильний і співучий,  
Талановитий незвичайно.  
Великі Страдіварі і Гварнері - 
їх скрипки виконані у дивній манері. 

Відомі всім Джордано Бруно, 
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І суд над Галілео Галілеєм, 
І досліди із тиском Торрічеллі, 
Дивують світ картини Рафаеля, Ботічеллі. 
Мікеланджело, Да Вінчі, Амматі і Челіні, 
Гра Софі Лорен і фільми Федеріко Феліні. 
Лоретті голос золотий... 
Здається, це земля впливає 
Так благодатно на людей. 
А як вони будують добре: 
Колізей і Тріумфальна арка, 
В Мілані — опера Ла-Скала, 
У Пізі — падаюча башта, 
У Римі — Пантеон. 
Усе в Італії прекрасно, 
Вона — країна-чемпіон! 

Виконується пісня «Санта Лючія». 

Дівчина. А тепер я пропоную помандрувати до країни світової моди. 

Хлопець. Так у чому ж річ? Давай, як Незнайко, полетимо на повітряній кулі. 

Дівчина. Чом би й ні! Адже кулю винайшли французи. 

Представник   Франції  
О, Франція! Європи серце! 
Ти матінка краси й вина! 
І завдяки твоїм старанням 
Любов у серці ожива... 
Тебе обіймають Середземне море 
І Атлантичний океан, 
А Альпи й Піренейські гори 
Навколо тебе створюють паркан. 
Річки твої: Лаура, Сена, Рона, 
Життя несуть на Єлисейськії поля, 
Ла-Манш протока й Па-Де-Кале 
Єднають Францію й Британські береги. 
Налічує історія твоя чимало років — 
Від мушкетерів, королів та світських дам, 
Що залишили нам у спадок Лувр, 
Версаль, Пале-рояль і Нотр-Дам. 
Сини твої прославили країну: 
Ампер, Декарт, Вієт і П'єр Ферма. 
Подарували світу щастя не одну хвилину 
Бальзак, Гюго, Мольер і Олександр Дюма. 
Твої традиції підтримали нащадки: 
За тебе воював Наполеон, 
Зідан у спорті, Джо Дасен — в естраді, 
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В кіно прославився Ален Делон. 
Перлиною твоєю ж завжди буде 
Те місто, що Парижем зветься іздавна, 
Де тріумфальна Арка, Ейфелева вежа 
Кохання, моди і краси сповна... 
Республіка свободна, сильна, вільна — 
Багато в ній талантів та ідей, 
У світі Франція єдина 
У неповторності своїй. 

Демонстрація моди. 

Хлопець. Дивись — протока Ла-Манш! Та тут ще й підводні потяги! Оце краса. Давай і ми 
проїдемося? 

Дівчина. А це ідея! А знаєш, куди цією протокою потрапимо? 

Хлопець.  Ні! 

Дівчина. До Великої Британії. 

Представниця Великобританії. Вівсянка, пудинг, ланч і чай, футбол, Шекспір, 
Ньютон, «Бітли», Леді Ді - це все про країну непорушних традицій і сучасних поглядів на 
життя. Англія відрізняється неймовірною терпимістю до всього нового та трепетним 
відношенням до всього раніше завойованого. Можна багато говорити про всі переваги, але 
кожний знайде для себе те, до чого лежить душа... Адже Англія — це держава, яка може за-
цікавити та полонити будь-кого. Романтики із задоволенням відвідають середньовічні фортеці, 
замки та палаци, любителі таїнств і загадок можуть доторкнутися до найдавнішої споруди на землі 
та підзарядитися космічною енергією, географи гідно оцінять природні багатства країни, ну а 
історики будуть раді знайомству з місциною, де відбулася промислова революція. Лондон, 
Манчестер, Лідс, Бермінгем, Темза, Британський музей, Свято квітів, Букенгемський палац — 
це все Англія. 

Виконується пісня «Му Воппу Іо те». 
Хлопець. Додати до всього цього адреналіну. 
Дівчина. Без проблем. Тоді наш напрямок — корида — Іспанія. 

 
Предс та вниця  Ісп ан і ї .  Іспанія - країна Південно-західної Європи. Чисельність 
населення 40,22 млн осіб. За кількістю сонячних днів за рік Іспанія посідає перше міс-
це в Європі, тому проблема води — одна з найважливіших. Це країна з багатовіковою іс-
торією, відомою літературою та мистецтвом, цікавою культурою. Унікальна традиція іспанців 
— це бій биків, знаменита корида. Головна особа кориди — матадор, який вбиває бика. 
Найвідоміший матадор, національний герой Іспанії — Хуан Антоніо Руїс. Країна 
славиться надзвичайними курортами, сільськими пейзажами, шедеврами національної 
кухні, архітектурою. Щасливої вам подорожі! 

Виконується танок «Фламенко». 
Ти знаєш, дійсно у нас гарна подорож, бо ми з тобою піднімаємося все вище і вище, і 
ось уже перед нами музична країна - Австрія. Тут щорічно проводяться фестивалі, 
присвячені композитору Амадею Моцарту. Відень порівнюється із прекрасним 
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бальним танцем - вальсом. Ось я вже чую його звуки! 
(Виконується «Віденський вальс»), 
 
Знову музика, але це вже до болю знайома! 
Дівчина. Так це ж вітерець український заніс нашу повітряну кулю на батьківщину! 

Ура! Ура! 
Дівчина. Україна країна з легендарною історією та культурою. Кажуть, немає 

козака без України, так і України без козака. Українські козаки мають унікальні 
традиції, які передають від батька до сина. А ще тільки в Україні проживає 
найсильніша людина Василь Вірастюк — славний козаченько, який довів усьому світові, 
що українські козаки - непереможні! 

А наші Москалівські  козаки - теж славні хлопці. 
Чую, їхні музиченьки людям душу звеселяють, 
І до нас вони сьогодні на свято завітають! 
(Заходять козаки з полькою). 

 

Сьогодні ми подорожували, багато дізналися нового, і мені хочеться подякувати 
всім учасникам  

Дівчинка 
В Європейськім Союзі — могутні країни,  
І бажає вступити в Союз Україна.  
Ми — держава незламних людей,  
Маємо безліч пропозицій, цікавих ідей.  
Сміливо дивімось у майбуття,  
Цікаве й щасливе творімо життя. 

Учасники виконують пісню «Як у нас на Україні!». 
Дівчина. Ми подорожували з вами по меридіанах і паралелях різних країн Європи, 

побачили все те, на що багата Європа. Ми знаємо, що найбільша цінність - це народ, 
який цінує і береже свої традиції. 

Хлопець. А ще бережіть мир. І нехай у світі завжди панують тепло і щирість 
стосунків між людьми. Нехай буде злагода! 

Пісня «Злагода»  




