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Шкільна сміхопанорама 

Ведучий 

Добрий день! Вітаю з святом 

Всіх, хто любить жартувати!  

Ведучий 

Перше квітня всі чекають, 

Бо сміятись полюбляють. 

Маєш добрий слух і зір, — 

Та нікому ти не вір. 

Сьогодні буде торба сміху, 

Вам, любі гості, на утіху. 

Ведучий 

Сьогодні в школі незвичайний день – 1 квітня. Хлопців і дівчат не впізнати. 

Вони чемно вітаються зі старшими, один з одним, за все дякують, коли 

необхідно – просять вибачення і привітно посміхаються. Навіть хлопці з 7 

класу не тікають, не лаються. А все тому, що сьогодні 1 квітня. І в цей день, 

як відомо, буває все навпаки… 

Ведучий 

Якщо любите жартувати 

І не хочете нудьгувати, 

Тож заходьте на гостину 

На квітневу гуморину! 

Ведучий 

На сцену запрошуємо _______________________________________________ 
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Ведучий 

Перше квітня — день відомий,  

Усі це добре знають,  

Одесити і сміляни  

День цей поважають.  

Побрехеньки розказати  

Може хто завгодно —  

І не варто ображатись —  

День такий сьогодні. 

Ведучий  

На сцену запрошуємо _______________________________________________ 

Ведучий 

Хай звучить веселий сміх, 

Щоб гарний настрій був у всіх! 

Свято добрим вийти зможе, 

Якщо кожен допоможе. 

Від пісень і жартів, звісно, 

Хай сьогодні стане тісно. 

Ведучий 

Вітальне слово надається ____________________________________________ 

Ведучий 

Любі гості, добрі люди! 

Смійтеся на повні груди! 
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Ведучий 

Світ сміху – це особливий світ. Це світ, у якому навіть ваші зажурені очі 

раптом починають сміятися. Французький письменник Віктор Гюго якось 

сказав: «Сміх – це сонце: воно проганяє зиму з людського обличчя». 

Ведучий 

Здається, люди зрозуміли це задовго до Гюго. Тисячоліттями людство 

зберігало й передавало наступним поколінням веселі казки, дотепні історії, 

жартівливі пісні, кумедні побрехеньки, безліч народних усмішок, смішних 

афоризмів, анекдотів, жартів. Та все хіба все перелічити? Сміх, як сонце, має 

тисячі променів і промінчиків. 

Ведучий 

На сцену запрошуємо________________________________________________ 

Ведучий 

Ми з тобою свято продовжуємо. 

Нам ні вітер ані дощ не заважає, 

Ми запрсили в гості Жарти, 

Ми запросили в гості Сміх, 

Веселощі,Розваги, Гумор – 

Це все - для вас усіх! 

Ведучий 

Сміх – один із найсильніших захисників нашого організму від негативної дії 

стресу, а отже – від багатьох тілесних недуг. Під час сміху в головному мозку 

людини виділяються гормони щастя (ендорфіни), і ми почуваємося радісно, 

захищеними від усяких негараздів. Той, хто любить сміятися, хто сприймає 

життя іронічно, ніколи не захворіє на невроз. 
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Ведучий 

Користь сміху ми покажем, 

Щоб проблеми нам долать. 

Усмішкою вік подовжим 

І не будем сумувать. 

Ведучий 

Слово надаємо______________________________________________________ 

Ведучий 

Сьогодні свято пустунів! 

Ведучий 

Свято гумористів! 

Ведучий 

Смійтеся, пустуйте, гумор цінуйте! 

Ведучий 

Слідкуйте, щоб животи від сміху не луснули!  

Ведучий 

Щоб ваші жарти не брикалися, волосся дибки не здіймалося! А ви всіх 

бавили і здоров'я бажали! 

Ведучий 

Вчені стверджують, що хороший сміх заміняє свіжу сметану! 

Ведучий 

А хороший жарт – 12 балів за чверть! 

Ведучий 

А хто ж 12-тки сьогодні буде ставити, якщо сьогодні свято неподобства? 

Ведучий 

Зустрічайте веселих пустунів, шкільних гумористів учнів п’ятого класу 
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Ведучий 

Сьогодні з нами нехай буде щирий сміх, бо кожна щирість ріднить людей. 

Коли говорять про нас, українців, то завжди підкреслюють, як одну з 

характерних наших рис почуття гумору. І справедливо. Наш народ уміє 

веселитися. 

Ведучий 

Як гарно, що ми народилися в Україні. Для кожного з нас вона — найкраща 

країна в світі. Її чудова врода, її ніжні, жартівливі пісні слухають люди усіх 

народів. Запрошуємо вас послухати українську народну пісню «Ніч яка 

місячна». 

Ведучий 

Зустрічайте на сцені вокально-інструментальне тріо «Квартет». 

Ведучий 

На цимбалах володар державної премії у конверті, переможець фестивалю 

дальтоніків «Два кольори» - Тихон Тихонович Громкий 

Ведучий 

На гитарі грає заслужений баяніст, тому несудіть строго, переможець 

фестивалю «Лєйся пісня, сипся танець», людина оркестрова яма Юрко Коти 

Кукурозко. 

Ведучий 

За клавішними, тричі засинав, видатний щипач України Микола Щепалович 

Гуслярідзе. 

Ведучий 

Солірує заслужений співак в електричці «Київ – Гайок», переможець 

конкурсу «Співучий випадок» Жека Ламай Смереку. 

Виступ 10 класу 

Ведучий 

Наше свято добігає кінця 
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Ведучий 

Ми бажаємо, щоб на ваших столах завжди був достаток. 

Ведучий 

Щоб було що продати, за що купувати. 

Ведучий 

Щоб родила щедро нива, 

Щоб у хаті, все як слід. 

Щоб довіку був щасливий 

Український славний рід. 

 

 

 

 

 


