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8 Березня – Міжнародний жіночий день
В: Добрий день, дорогі батьки, вчителі, діти, гості нашого свята. Ми раді бачити вас у цьому залі! Сьогодні у нас свято.
В: У березні, коли прокидається зі сну природа, коли дзвенять перші струмочки, теплий весняний вітер приносить свято 8 Березня, яке народилося у далекій Німеччині завдяки зусиллям Клари Цеткін.
В: Ідея Міжнародного жіночого дня була прийнята Кларою Цеткін на великій жіночій зустрічі  в Копенгагені  26 і 27 серпня 1910 року. Понад 100 учасниць із 17 країн вирішили щороку в березні відзначати Міжнародний жіночий день – день солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні  і соціальні права.
В: Точну дату Міжнародного жіночого дня на тій конференції так і не було визначено.
В: Перший Міжнародний жіночий день було проведено 19 березня 1911 року, - жінки претендували на право голосувати, право на працю і вимагали покласти край дискримінації на роботі. Цей день відзначався в Німеччині, Австро-Угорщині, Швейцарії, Данії в різні дні  Більше мільйона людей узяли участь у мітингах. Жінки Німеччини обрали дату 19 березня.
В: У 1912 році свято відзначалося тими ж чотирма країнами, що й попереднього року – 12 травня.
В: У 1913 й 1914 роках, у рамках руху за мир напередодні Першої світової війни, в Європі жінки організували в кінці лютого на початку березня мітинги проти війни.
В: Лише 1914 року жіночий день відзначався 8 березня одночасно в шести країнах: Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Росії  та Швейцарії.
В: Дата 8 березня була започаткована в 1921 році.
В: На початку 21 століття цей день залишається державним святом у низці пострадянських та соціалістичних країн: Азербайджані, Анголі, Білорусі, Буркіна-Фасо, В’єтнамі, Грузії, Північній Кореї, Казахстані, Камбоджі, Киргизстані, Китаї, Республіці Конго, Лаосі, Македонії, Молдові, Монголії, Непалі, Таджикистані, Туркменістані, Росії, Уганді, Україні.
В: В наш час свято набуло дещо іншого змісту. В Україні люди у цей день у національному одязі йдуть зранку до церкви на богослужіння, а пізніше тисячі дітей з квітами в руках йдуть до своїх домівок, щоб привітати найріднішу людину – маму. Тому в цьому місяці ми зібрались своєю класною родиною, щоб вшанувати жінку-матір, бабусю, сестричку, вчителя, всіх жінок  на землі .
У: Встала весна…
Чорну землю сонну розбудила,
Уквітчала її рястом, барвінком укрила.
І на полі жайворонок, соловейко в гаї,
Землю, убрану весною, вранці зустрічають…
Танець квітів											
У: Спасибі вам, рідні мами, що ви тут сьогодні з нами.
У: До вас наше перше слово:матусі, бабусі, сестрички, вчителі та всі присутні тут жінки, будьте здорові!
У: День чарівний, справжнє диво.
В залі посмішок багато.
В залі людно і красиво, 
Бо у нас сьогодні свято.
У: Свято сяє квіточками, 
Гріє сонечко весни.
Свято це є святом мами, 
В день чарівний і ясний.
У: Ніжна мати, славна трудівниця, 
Друг натхненний – ось яка вона.
Щирим серцем зір її іскриться, 
А сама – як пісня, як весна.
У: Кажуть, що на світі сонце найясніше, 
Та всміхнеться мама і стане світліше.
Кажуть, що без сонця не розквітнуть квіти, 
А хіба без мами є щасливі діти?
Я до неї серцем любо пригорнуся 
Хай сіяє сонце, як моя матуся.
У: Ти маму нашу рідну сьогодні привітай.
Про маму нашу рідну ти пісню заспівай.
Про мою, про мою, про мою і про твою 
Про веселих мам усіх, мам хороших дорогих.
У: Якось я спитала у весни:
Ти чому приходиш, поясни? 
І весна мені сказала прямо:
Поспішаю я на свято мами.
Поспішають квіти проростати, 
Поспішають журавлі вертати, 
Поспішає сонечко теплішать, 
Поспішають діти розумнішать.
У: В Африці далекій, пам’ятаю,
Говорив мені премудрий слон,
Що якби на світі мам не стало,
То й весни на світі не було б.
Ще сказав :ви помічали, може, 
Кожна мама із весною схожа?
І відкрив мені він таємницю,
Що весна із мамою – сестриці.
У: На вікні у мене гілочка розквітла,
Пелюстки рожеві тягнуться до світла,
Справді, мов садочок виріс на віконці, 
Щоб в матусі очі повнилися сонцем.
Розцвіли квітками гілочки вишневі –
Подарунок мамі в свято березневе.
У: Мама! Найдорожче слово в світі
Де б не був ти, що б ти не робив.
Назавжди вона твій шлях освітить
Ніжним серцем, відданим тобі.
У: І сняться часто зорі голубі 
І мама на порозі біля хати,
За все, що маю, мамо, дякую тобі!
За все, що маю і що буду мати!
У: Матінко люба, зозуленько мила,
Щирі вітання тобі!
Зичу я щастя, здоров’я і миру
В домі твоєму завжди!
У: Матусю,
Хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах, Яку ти в житті прокладаєш.
Матусю, 
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість й наснага, 
І шана  людська і повага!
У: Спасибі, матусю, тобі,
За те, що я живу на світі.
І в цей прекрасний світлий день
Я подарую тобі квіти.
Свята, прекрасна, дорога.
Тобі моя душа співає,
Любов твоя така палка 
На світі зло перемагає.
У: Рідна мамо, подай мені руку, 
Щоб не впасти, як тяжко мені.
Мою щиру любов на цім світі
З вдячним серцем дарую тобі.
У: Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне, 
За те, що добром зігріваєте нас, 
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
У: Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху  з’являються сльози,
Міцного здоров,я з роси і води!
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
У: Я тебе вітаю із великим святом,
Я тобі бажаю радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба,
І троянда перша зацвіте для тебе.
Хай в житті твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає.
Хай для тебе гарна буде кожна днина,
Дорога матусю, будь завжди щаслива!
Пісня-1												
В: У нас на святі присутні бабусі – найдорожчі, найрідніші, нерозлучні з нами.
У: Ще тобі, бабусю, розкажу я казку, 
Подарую квіти й найніжнішу ласку.
У: Прислала бабуся мені олівці,
Барвисті, мов сонця ясні промінці –
Блакитний, зелений, та яблуні цвіт
Сьогодні ураз змалювали весь світ!
У: Вони повертають весну і тепло, 
Щоб любій бабусі світліше було –
Рожевий, бузковий, та яблуні цвіт
Бабусі моїй подарують весь світ.
У: Якби зібрати всі слова землі,
Ми б вибрали прості і невисокі.
Щоб ваші дні трояндами цвіли
Й ніколи не приходила самотність.
У: Люба, кохана, бабусенько мила,
Спасибі велике, що ви нас зростили,
Що ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі  вам, рідна, уклін до землі.
За ваше добро й турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо вас.
У: Боже, Отче наш єдиний, нам бабусю збережи,
Її кожну мить й годину у своїх руках держи.
Одаруй її здоров’ям, в смутку завжди потішай,
В тяжкій праці повсякчасно все життя благословляй.
Дай, щоб рідна, найдорожча довгі роки прожила,
І здорова, і весела всім на радість нам цвіла!
У: Привіт тобі, кохана бабусю,
У цей весняний день.
Прийми вінок бажань від мене 
І китичку пісень.
Пісня про бабусю-2										
В: У багатьох із нас є сестрички. Вони також прийшли сьогодні до нас на свято.
У: Дві сестрички невеличкі нерозлучні всюди –
Де одна хоч на хвилинку, там і друга буде.
Та вони найбільше люблять гратися в садочку –
Замітати, підгрібати, ритися в пісочку.
І якщо якась там жаба із-під листя гляне,
Враз сестрички одна одну боронити стануть.
У: Ростом невеличка і швидка-швиденька - 
Це моя сестричка, ще вона маленька.
Так як всі дівчатка, все вона з нитками –
Учиться в’язати у своєї мами.
Вчора здивувала всіх моя сестричка –
Братику зв’язала білі рукавички.
У: Любі подруги, дівчата,
Однокласниці завзяті!
Вас зі святом теж вітаємо
І у коло всіх скликаємо.
Танець -2												
В: Всіх першокласників стрічає учитель початкових класів
Ми їх сьогодні привітаєм  із святом і усіх відразу.
Спасибі вам, що із маляток ви учнів ростите у школі
Ви перша вчителька, і діти не забувають вас ніколи.
В: Бажаєм вам, щоб дітвора щороку в школу прибувала,
Щоб із дитячого садка таблицю множення вже знала.
Завжди щоб гладко, без проблем, ішов процес педагогічний,
Щоб не жаліли ви за тим, що в вас турбот багато вічно.
В: У 5-й клас ми перейшли і вчителів у нас багато, 
Тож привітати хочем всіх із цим чудовим березневим святом.
Турботи, клопоти, робота, діти –
Усе встигали ви зробити,
А ми, чого гріха таїти,
Не вміли все це оцінити.
В: І ось сьогодні вдень цей урочистий,
Ми просим вас за це нас всіх простити.
Хай тільки радість прикрашає дім,
Хай ладиться і на роботі й вдома,
Хай всім завжди щастить в усім, 
І обминають горе, сум і втома.
Пісня-3												
В: У нашій школі працює багато хороших жінок:
Це і директор Леся Миколаївна, і завучі, і бібліотекарі, працівники їдальні, медичний персонал, технічні працівники, психологи, діловод, - усі, що роблять наше навчання та життя у школі комфортним.
У: Дозвольте сьогодні усім побажати
Багато хороших і сонячних літ.
Якби в словах була пророча сила,
А в серці полум’я цвіло,
То ми б для вас усе зробили,
Щоб дня в житті сумного не  було.
У: Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі на світі квіти
Даруєм вам у цей святковий день.
Пісня-4												
В: Ми ще й дарунки змайстрували своїми власними руками.
(діти дарують подарунки)
Вчитель: Нехай ця весна принесе Вам, дорогі жінки, радість життя, відчуття оновленості, оптимізму та впевненості у прийдешньому  дні. Нехай єднає вона всіх у добрих починаннях, у спільній праці, у сімейному порозумінні задля вашого жіночого щастя, задля кращого майбутнього, на яке ви працюєте вже сьогодні.

