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 Тиждень-презентація 

 навчально-виховної роботи  колективів 8 та 9 класів  

З 21.03.2016 по 25.03.2016 у школі відбувся тиждень –

презентація навчально-виховної роботи колективів 8 та 9 

класів. 

Кожного дня учні брали участь у різних заходах та 

презентували свою діяльність. 

 

      У понеділок учні оформили дошку фото колажами « Ми –

різні» 

 

      У вівторок відбулася міні-виставка творчих робіт учнів. 

Діти представили малюнки, роботи з квілінгу та папьє-маше, а 

також пластикові моделі історико-стендового технічного 

моделювання.  

       На окремому плакаті учні зобразили свої мрії у вигляді 

майбутніх професій, зобразивши себе мультиплікаційними 

героями.  

 

     У середу учні 8 класу провели майстер-клас для учнів 

молодшої школи з виготовлення ваз з паперу  у стилі орігамі. 

 

      У четвер учні провели акцію «Шкільна форма-це класно та 

стильно!». Учні 8 та 9 класів роздали агіт-листівки  та 

презентували різні стилі шкільної форми. Учні школи мали 

можливість створити свій власний стиль шкільної 

форми,зобразивши її на плакаті. 

 

     У п’ятницю  учні  провели розважальне шоу « У світі 

професій». На цьому заході учні показали свою акторську 

майстерність, організаторські здібності та вміння розважити 

гостів. 
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Затверджено 

Директор школи 

___________________________ Л.В.Вербило 

 

План заходів проведення тижня-презентації 

 навчально-виховної роботи  колективів 8 та 9 класів  

з 21.03.2016-25.03.2016 

 

 

 

 

 

№ День тижня Заходи 

1 Понеділок Ми – «Л І Д Е Р И» 
 Оформлення презентації класу. 

2 Вівторок «Талант - це віра в себе, в свої силу. » 
Наші таланти та мрії.  Міні-виставка учнівських 
робіт. 

3 Середа Майстер-клас для учнів початкової школи 
« У світі орігамі». 

4 Четвер  «Шкільна форма? Ми - за». 
Створюємо власний стиль шкільної форми. 

5 П’ятниця Розважальне шоу  « У світі професій». 
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Оформлення дошки 
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Наші мрії та 

таланти 
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Майстер-клас з орігамі 
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Шкільна форма - це круто та модно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Розважальне шоу « У світі професій» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Сценарій розважального шоу « У світі професій»  

Добрий день! Вам , любі друзі! 

Раді Вас вітати !  

Привіт вам, дівчата!  

Привіт, молодиці! 

Привіт, парубки! 

Вітаєм усіх вас!  

Бажаємо щастя!  

Достатку й здоров'я!  

На довгі роки! 

 

Увага! Увага!Слухайте нас  Затій у нас великий запас! А для кого вони? Для вас 

 Ми розпочинаємо наше розважальному шоу « У світі  професій»  

4-й учень. 

Спитай у тата чи у мами, 

Які професії у них —  

Професій в світі є чимало,  

Сповна їх вистачить на всіх. 

 

5-й учень. 

Та є одна поміж: професій, 

Якої вчаться всі в житті, 

Яка для кожного — найперша. 

Якої набудеш ти.  

6-й учень. 

Учитель, лікар чи геолог, 

Письменник, слюсар чи кресляр, 

Всі називають головною 

Одну професію: школяр. 

7-й учень. 

Бо всім відомо, що без школи, 

Без знань, що мусиш там набуть. 

Не станеш у житті ніколи тим. 

Ким з дитинства мрієш буть.  

 
1. Хочу стати лікарем, бо медицина творить дива…бабки, лексус, особняк. 

Лікарня моя ясна, лікарня моя красна, 

Дали ми клятву Гіппократу – і купа у нас бабла. 

 

2. Хочу бути митником:… дивишся у валізу пасажира і чітко знаєш котрі його 

речі, а котрі – твої. 

У митній нашій службі 

Усі веселі хлопці, 

Хоробрі на всі сто – о –о –о. 

Валізи розбираєм, 

Все зайве вилучаєм, 
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Прибуток  на очах – ах – ах –ах. 

 

3. Хочу бути вчителем, щоб сіяти «добре, розумне й вічне»,… 

 

 Ти ж мене підманула,  

Ти ж мене підвела,  

Кухню і тарілки спихнула,  

На педраду ти втекла. 

 
.Хочу бути продавцем 

Купи-продай" (сл. А. Славоросова, муз. О Молчанова). 

Лихо нам, панове, всім  

Жити нині в світі цім. 

Якщо щось не продаси, 

То й смачненько не їси. 

Ось увесь наш капітал 

У торбині цій сховав. 

Якщо гарно поторгую —  

На Багами помандрую. 

Приспів: 

Кругом кричать:  

Не прогадай/ 

Купи-продай, купи-продай. 

Але нині продавців  

У нас більш, ніж покупців 

Кругом кричать:  

Не прогадай! 

Купи-продай, купи-продай. 

А як не вгадаєш ти —  

Помандруєш у світи. 
 

4. Хочу бути трактористом…все на природі, навкруги сплош одна 

флора. 

А я хочу бути дояркою…сплош одна фауна. 

Він: Ти признайся мені, де зарплату сховала?  

Вона: Я доїла корів, я їм пити давала.  

Він: Тож скажи де вони, ті зароблені гроші?  

Вона: Тренажер я взяла, щоб була я хороша! 

 
8."Песня про зайцев" (сл. Дербеньова, муз. А Зацепіна). 

Світ широкий для нас 

Відкрива навстіж: двері, 

Де професії в ряд 

Перед нами стоять. 

Стану вчителем я, 

Продавцем, інженером, 

І засвою для себе то я 

Головні ці слова. 

Приспів: 

Нам не все одно    (Двічі) 

Який обрати шлях і куди піти. 
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Справу будь-яку 

Вибирай на смак, 

І себе в житті 

Спробуй ти знайти 
 

 

 "У житті все знадобиться". 

"Прикольні бабці". 

(Учні перевдягнені на манер ведучих із п лепрограми "Криве дзеркало").  

1-а бабця. 

Ось і вечір підійшов, 

Сонечко сідає, 

Ми ж дівчатка нічого: 

Сядем — побалакаєм. 

2-а бабця. 

Весело ми живемо 

І сумувати ми не вміємо,    . 

Та частівочки для вас 

Зараз заспіваємо. (Виконують частівки). 

 

1-а бабця. 

Путь-доріжка наша в'ється 

Від села і до села, 

Піснею, віршем прославим 

Славні трударів діла. 

2-а бабця. 

Трактористів, комбайнерів, 

Бригадирів, ланкових, 

Агрономів, інженерів 

І всіх чесних рядових. 

 

А   пам'ятаєш,   Кузьмівна,   як   ми закінчували школу?.. 

1-а бабця.  

Хто? Ти? Та ти ж її не закінчила. Ти ж 7 років за однією партою у першому класі просиділа. 

2-а бабця. 

Ну, довелось... Але ж тепер живу — як у раю. 

В школі я погано вчилась 

І не вміла рахувать, 

Але стала за прилавок 

І не буду бідувать. 

1-а бабця.  

Та навіщо мені той продавець. Я хочу — в люди! 

У Поплавського я вчуся —  

Буду режисером, 

А як хватить в мене бабок, 

То ще й модельєром. 

2-а бабця.  

А що твориться у нас в телевізорі. Дівиці такі: ноги від ушей, хоч ведмідь наступив на вухо" — 

все одно горлають. 

На естраді в нас співачки 

Всі такі хороші, 

І я б також: заспівала, 

Були б в тата гроші. 



 14 

1-а бабця.  

Еге! Он одні нічого не роблять — і гроші мають. А інші на роботі голови ламають, вдома спини 

гнуть, а в кишенях вітер свистить. 

Ти казав, що продавець 

І пішла я під вінець. 

А ти вчителем лиш був, 

Підманув, ой підманув. 

Ти казав, що будеш дбати, 

Любу жінку шанувати, 

А тепер діла, діла... 

Якби знала, то втекла.  

2-а бабця. 

Ой подивися, Макарівна, де розуму багато не треба: намости груди побільше, заспівай про 

житейське — і тебе вже весь світ знає. 

Хочу стати провідницею, 

Як Вєрка Сєрдючка. 

Буду на СВ кататись 

Й над усіма потішатись.  

1-а    бабця.    Ой,    Кузьмівна,    побувала   я    в "паліхмахтєрськіи". Як вийшла з неї — то 

прозріла. Зустріла сусіда — так він мене дворами оббігав. 

2-а бабця. Та навіщо ті професії. Головне — вдало вийти заміж! 

Мрію вийти заміж я 

Та й за генерала, 

 

1-а бабця. 

Мрій багато дуже маєм, 

А професій — ще більше, 

Хто поможе розібратись, 

Що для нас миліше.  

2-а бабця. 

Той хоче стати капітаном, 

Той космонавтом хоче буть, 

Я теж подумала: ким стану, 

Яку мені обрати путь?  

1-а бабця. 

У житті все знадобиться, — 

Так говорять всюди. 

Тож пізнай азів усяких 

Й будуть з тебе люди! 

 

(На  лавочці сидять юнаки і дівчата – випускники школи) 

Юнак 1. Ось, дівчата, вже ми відмучили ту школу, тепер треба думати, куди далі 

йти вчитися: аби мало потім робити і мати багато бабла. Що скажете? 

Дівчина 1. Ти правий, Іванку. Але яку професію обрати, щоб нічого не робити і 

класно жити? 

 Юнак 1. Ви знаєте, я по тєліку дивлюся передачі «Світське життя», «Шоуманія» 

і зрозумів, що найбільше капусти тепер гребуть актори, співаки, моделі, 

танцівники, телеведучі, продюсери… 
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Дівчина 1. Та ти що??? А ти ще й думаєш, куди поступати? Та відповідь 

очевидна – шоу-бізнес.  

Юнак 1. Думаєш??? 

Дівчина 1. Впевнена. Але що саме обрати? Знаю! Я піду в моделі… 

(Пісня) 

Юнак 2. Супер! А я, напевно, хотів би стати танцівником. Не знаєте, коли там у 

Франківську кастинг на передачу «Танцюють всі»? Уявляєте, як би я залабав? Як 

Яма.  

Дівчина 2. Йой, який з тебе танцівник? Кривоногий, згорблений, малий… 

Юнак 2. Що? Не віриш? Маестро, музику! 

(Юнак комічно танцює) 

Дівчина 2. Фу! Теж мені Влад Яма. Дівчата, рубанем жару! 

(Танець) 

Дівчина 3. Та що ви сперечаєтеся? От з мене була би співачка класна! Пішла би 

четвертою у «ВІА ГРУ»… 

Юнак 3. Не сміши мене? Ти себе в дзеркало бачила? Параметри не ті.  Та й 

діапазон… 

Дівчина 3. Та я ще мала. Поки підросту, то діапазон буде підходящий. А голос? 

Та ж в мене чудовий голосочок, в школі в хорі співала. 

Юнак 3. Басом… 

Юнак 4. Але кожній співачці потрібен продюсер. Давай зробимо з тобою тандем: 

співачка і продюсер, ну тіпа красуня і чудовисько, як у Діснея. Я піду вчитися до 

Поплавського. 

(Пісня) 

Кропива ти моя, кропива, 

Будяки ви мої, будяки, 

Кажуть люди, що я не співак, 

Лопухи ви мої, лопухи. 

Дівчина 3. Кльово це було би. З тандему сім’ю би створили, як Борисюк з 

Сумською, Валерія з Пригожиним… 

Юнак 3. Або як колись Ніколаєв з Корольовою – Дельфін і Русалка. 

Ти морячка, я моряк, 

Ти рибачка, я рибак, 

Ти на суші, я – на морі, 
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Не зустрінемось ніяк. 

Дівчина 4. Так вони і розійшлися…Сумна історія…Ви знаєте, а я люблю 

дивитися такі передачки, як «Формула кохання», «Поза очі», «Неймовірні історії 

кохання». Так приємно копирсатися у чужій білизні…Тому я би хотіла стати 

телеведучою, як Лілія Ребрик або Анфіса Чехова. 

Юнак 5. Ага, прикинь, що буде… 

(Пісня на мотив «Підманула, підвела») 

Йшли з тобою під вінець,  

Ти казала: «Молодець!».  

Бах! В ведучі ти пішла,  

Підманула, підвела.  

Приспів  

Ти ж мене підманула,  

Ти ж мене підвела,  

Кухню і дітей спихнула,  

Бо на сцену ти пішла.  

 

Як з роботи ти приходиш,  

Манікюри ти наводиш.  

Скрепчеш, пилиш до утра,  

Хоч і спати вже пора.  

Приспів  

Ти ж мене підманула,  

Ти ж мене підвела,  

Кухню і дітей спихнула, 

На «Останкіно» втекла.  

 

Юнак 1. Дівчата, ви так претеся до шоу-бізу, а знаєте, у що перетворюють 

стилісти, тіпа Звєрєва, всіх шоу-вумен з роками. Хочете глянути?  

(Виходять три дівчини-шоу-вумен) 

18-ти річна шоу-вумен. Мені 18. В шоу-бізі 2 роки. За цей час схудла на ніц, 

ходжу в тренажерний зал три рази на день, належу до травоїдних, бо харчуюся 

капустою, морквою, яблуками. Більше нічого не роблю, бо за мене все роблять 

стилісти, масажисти, візажисти і прочі…Катаюся на Ягуарі та Феррарі, найкращі 

пацани – мої. Заміж ще не хочу. Ноу проблем. 

 

45-а річна шоу-вумен. Мені 45, баба ягідка «оп’ять». Концерти спонсорую собі 

сама. Вхід вільний. Хочу жерти, не стає калорій, організм потребує м’яса. Тому 

змінилися мої форми. Але душа все-таки просить свята.  Тому заправляю повні 

баки бензику і катаюся з пациками на моциках. Вже зробила кілька пластичних 

операцій: очі повністю закрити не можу, на лиці постійна посмішка. Заміж вже не 

беруть. З’являються перші проблемки. 
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75-ти річна шоу-вумен. Мені 75.  В шоу-бізі нікому не потрібна. Жерти вже не 

можу, бо вставні щелепи, а «Корега» не допомагає. Пластичні хірурги 

відпочивають, бо шкіру вже нема куди тягнути. Заміж вже не можу. Чоловіками 

не перебираю, досить того, аби дихав… 

 

Юнак 3. Ось, бачте, в шоу-бізнесі, як і в кожній професії, є позитивне і 

негативне, тому у виборі майбутнього фаху слід зважати не лише на моду і 

перспективу, а, перш за все, слід слухатися свого серця. 

 

(Пісня на мотив «Із сиром пироги») 

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули всі, 

Професії потрібні завжди нам у житті. 

 

Аптекар, лікар, пекар, і столяр, музикант, 

Водій, учитель, токар і ще офіціант. 

 

Актор, співак і клоун, юрист і адвокат - 

Усі вони важливі, і навіть акробат. 

 

Професій цих багато, одна із них – моя, 

Обрать допомагає і школа, і сім’я. 

Нам доля термін встановила – 

Їй суперечити не слід… 

Що в нас позаду? Тільки крила, 

Щоби піднятись у політ. 

 

Нехай віщують невблаганно, 

Що все життя є тільки гра… 

Минуле оглядати – рано, 

Дивитись в майбуття – пора! 

 

І що б в житті не сталося із нами, 

Яку б професію ми не обрали, 

Слід добре пам’ятати повсякчас: 

Людиною повинен стати кожен з нас. 

 

 

 

 

 


