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Ведучий 1. Доброго дня, друзі! 

21 вересня людство відзначає Міжнародний день миру! 

Ведучий 2. У 1968 році проголосив його Папа римський Павло VI. Саме тому, 

що свято було започатковано священиком, основною думкою цього дня є теза: 

«Пробач і ти отримаєш мир». В Україні за указом президента День миру 

відзначають з 2002 року. 

Ведучий 1. Символом міжнародної солідарності всіх людей світу є дзвін 

миру. Дзвін Миру — символ спокою, мирного життя і дружби, вічного 

братерства і солідарності народів. Його було відлито з тих монет, які 

пожертвували діти всіх континентів. На дзвоні зроблено напис: «Хай буде мир 

в усьому світі». 

Ведучий 2. Щороку в Міжнародний день миру люди в усьому світі збираються, 

щоб вшанувати пам’ять жертв війн і конфліктів, а також заявити про власну 

готовність будувати безпечний, справедливий світ без війни. 

Ведучий 1. Наша держава протягом багатьох століть не раз відчувала, що таке 

війна. В багатьох українських родинах не дочекалися з війни рідних та 

близьких. І сьогодні наші воїни на Сході країни ведуть боротьбу з ворогом. 

Ведучий 2. До Міжнародного дня миру в нашій країні люди ставляться з 

глибокою пошаною і усвідомленням того болю, який завдає війна. Недаремно 

символом нашої держави став прапор, що має синьо-жовті кольори, які 

символізують мирне небо та достаток. 

Ведучий 1.Скільки прекрасних людей загинуло на війні, скільки згоріло міст, 

скільки людей покинули свої домівки. В кожній родині, в кожному домі 

пам’ятають тих, хто боронив нашу землю і не повернувся додому. 

Ведучий 2. Солдатські душі… Вони очима-зорями дивляться на нас з небес, 

журавлями пролітають над нами, сумно курличуть в небесній далині. 

Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам’ять тих людей, які воювали за мир, 

хто віддав своє життя в ім’я світлого мирного майбутнього. 

Хвилина мовчання 

Ведучий 1. 

Мир на землі — це затишок і тиша, 

Це сміх дитячий і душі політ, 

Коли поет чарівні вірші пише 

Про незвичайний, дивовижний світ. 

Ведучий 2. 



Мир на землі — це росяні світанки, 

Краса і творчість, пісня у гаях. 

Мир на землі — це вечори і ранки 

Із радістю і щастям у серцях. 

Ведучий 3. 

Мир на землі — це дім і мама, й тато, 

Й любові стільки — просто через край! 

Це та земля, де щастя є багато 

І в кожній хаті — хліба коровай. 

Ведучий 4. 

Це та земля, де сміх і пісня лине, 

А діти йдуть до школи знов і знов. 

Й ніколи у боях ніхто не гине, 

Бо там господар — щастя і любов. 

Ведучий 1. Ми живемо в незалежній Україні і ми пишаємось, що маємо свою 

державу, мову, землю, традиції і символи. Той є справжній патріот, хто своїми 

ратними подвигами, мирною працею зміцнює могутність нашої Батьківщини. 

Ведучий 2. 

Білий голуб – це символ Миру. 

Голубко біла, ти лети у світ, 

Хай буде мир у небі голубому. 

Бо голуб миру, кажуть з давніх літ, 

Приносить радість родові людському. 

Ведучий.  

Ми можемо робити руками багато хорошого. Але чому 

трапляється, що люди починають робити своїми руками погане: беруть в 

руки зброю, створюють бомби? Тому, що в голову приходять погані думки. 

Все в світі залежить від того, про що ми думаємо, які у нас думки. Чому так 

відбувається? Може тому, що люди не уміють дружити? Вони не знають, що 

таке дружба та мир? Навіщо потрібна дружба? 

 

Пропонуємо притчу про розвиток людини і вічну боротьбу в кожному з нас 

добра і зла. Тут ми знайдемо рецепт, як діяти в цій внутрішній боротьбі, 

щоб перемогло добро. 

 

Колись давно старець відкрив своєму онукові одну життєву істину: 

- В кожній людині йде боротьба, дуже схожа на боротьбу двох вовків. 

Один вовк представляє зло: заздрість, злість, ревнощі, жаль, егоїзм, амбіції, 

брехню. 

Інший вовк представляє добро: мир, любов, надію, істину, доброту і вірність. 

  



Онук, зворушений до глибини душі словами діда, задумався, а потім запитав: 

- А який вовк в кінці перемагає? 

Старий усміхнувся і відповів: 

- Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. 

Ведучий. Ми можемо допомогти світу? Щоб зробити це, ми завжди повинні 

пам'ятати про усе добре, що в нас є, використовувати це у своєму житті, у 

своїх словах і вчинках, дарувати добро тим, хто поруч з нами. Довіряти один 

одному. Надавати допомогу і знати, що ви комусь потрібні. 

 

Ведучий. Сядьте зручніше і заплющіть очі. Зробіть два глибоких вдихи і 

видихи. Уявіть, що над вами висить золота зірка. Це – ваша зірка. Вона 

піклується, щоб ви були щасливими. Відчуйте її тепло. Уявіть, що ви теж 

випускаєте промінці ясного світла і це світло іде до всіх дітей у залі. Тепер 

надішліть своє світло людям, яких немає у цій кімнаті: батькам, знайомим, 

друзям. Попрощайтеся з зіркою і розплющіть очі. 

Гра «Мій внесок у справу миру». 

(На дошці вивішується ватман із зображенням брудного океану. Учням 

роздаються аркуші білого паперу у формі маленьких крапельок. Кожному 

пропонується написати свої побажання, що б він хотів би подарувати світу. 

Крапельки прикріплюються до зображення океану.)  

Ведучий. Наш океан став набагато чистішим, хоча ще залишилися темні 

плями. А це означає, що треба і надалі продовжувати дарувати світу добро і 

усе хороше. У Світі без миру, дружби і взаєморозуміння не прожити. Це 

повинен розуміти кожен і йти з цією думкою по життю. 


