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Стадіон ТПАЛу 

 

Команди шикуються по групам. Грає легкий музичний фон. 

Виходять дві ведучі та п’ять козачок в українському вбранні.   

 

Козачка 1                  Козаки сміливі і відважні 

І завжди вони уважні. 

Як перешкоди їх стрічають 

Вони їх легко всі долають 

 

Козачка 2                  За честь і гідність України, 

За волю, правду і добро. 

Вони боролись щохвилини, 

Їх кров лилася як вино! 

 

Козачка 3                  Всіх ворогів вони долали, 

Всі землі наші зберегли. 

Завжди від лиха захищали, 

І гордо прапор наш несли! 

 

Козачка 4                  Сини твоєї Батьківщини, 

В них сила духу непоборна! 

Козацтво – слово України, 

Це гордість наша всенародна. 

 

Козачка 5                  Козак – розумна, чесна, смілива людина, 

Найдорожче йому Батьківщина. 

 

Ведуча 1 Доброго дня шановні козаки Томаківщини.  

 

Ведуча 2 Доброго дня шановні козачки Томаківщини.  

 

Ведуча 1 Зібрались ми не випадково, адже сьогодні ми згадали на-

ших козаків, добу козаків.  

 



Ведуча 2 Та найголовніше, згадали вправи, що привели до великих 

подвигів, які увійшли в історію нашої Батьківщини. 

 

Ведучий Ідея козацтва щільно переплелася з історією українського 

народу. І сьогодні козак - це не той, хто одягнений у шаровари. Ко-

зак, це перш за все, воїн за духом, але воюватиме він тільки за одну 

річ - свободу. То ж нехай прагнення волі та незалежності і надалі 

буде неодмінною рисою українських козаків. Адже військові тра-

диції не вмирають, доки існує сам народ, доки розвиваються його 

збройні сили, тож дозвольте привітати вас зі святом – з Днем захи-

сника України, з Днем українського козацтва, а також зі святом По-

крови Пресвятої Богородиці. 

 

Козачка 1                  Ти чуєш, як шумить Дніпро, 

Як лине пісня солов’їна?  

То все на щастя, на добро,  

То наша рідна Україна.  

 

Козачка 2                  Не згасла проведена зоря,  

Не впала правда на коліна.  

У кожній думі Кобзаря 

Живе могутня Україна. 

 

Козачка 3                  В боях щербили ми шаблі  

І воскресали на руїнах.  

По всій землі, святій землі  

Гриміла славна Україна.  

 

Козачка 4                  І слава Хортиці гучна,  

І Берестечка кров невинна – 

То все вона, для всіх одна,  

То наша вільна Україна.  

 

Козачка 5                  Тут все твоє - степи, гаї,  

У небі туга журавлина. 

Нехай повік в душі твоїй 

Не згасне наша Україна. 

 

Ведуча 1 Прийшов час перевірити чи всі команди присутні. 



 

Ведуча 2 Коли ми назвемо номер вашої групи, ваше завдання про-

кричати назву команди та гасло. Тож: 

Група №22 

Група №110 

Група №111 

Група №112 

 

Виступи керівництва. 

Після виступу керівництва виходить В.Варваров з гуморес-

кою. 

 

Козак чи їхав до столиці, 

Чи лаштувався у похід, 

Він жменю рідної землиці 

Ховав під устілки чобіт 

 

Ту землю він тяжкої днини 

До рани клав немов бальзам, 

Ось якось мовить граф Потьомкін 

Послам із Січі - козакам: 

 

- Про вашу знаю я відвагу,  

В бою хоробрі ви й міцні. 

Одначе, дайте-но присяго, 

Що ви не зрадите мені. 

 

В одвіт козацькі дипломати 

Сказали: «Клятву даємо 

До смерті землю захищати 

На котрій нині стоїмо!» 

 

Отак заткнувши графу пельку, 

Всміхались хитро козаки, 

Бо душу гріла їм земелька 

Із берегів Дніпра-ріки. 

 

Козачка 1                  Козак українську любить мову, 

Він завжди здержить своє слово. 



 

Козачка 2                  Прислів’я які козаки найчастіше вживали: 

Кожному мила своя сторона. 

За рідний край хоч помирай. 

 

Козачка 3                  У ворогів нема Батьківщини 

Кров не вода – розливати шкода 

 

Козачка 4                  До булави треба й голови 

Степ та воля – козацькая доля 

 

Козачка 5                  Козак – слабкому захисник, 

Цінити побратимство звик. 

 

Ведуча 1  Шановні переможці, прийміть на честь свята від усієї 

душі улюблену страву козаків – смачні варенички. 

 

Ведуча 2  А наш захід добігає кінця. 

 

Ведуча 1  На все добре! 

 

Ведуча 2  Бувайте здорові! 

  

Ведучі і козачки уходять.  

 


