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ОСІННІЙ БАЛ
8 – 11 класи

Ведуча 1 : Добрий вечір, шановні гості !!!
Ведучий 2 : Ми раді вас бачити в цьому святковому залі.

Ведуча 1 : За вікном уже відлітають у вирій останні журавлині ключі, в прощальному
танку кружляє багряне листя, облітаючи з дерев.
Надворі осінь. Прекрасна чудова пора.
Ведучий 2 : Красива, багряна, золотокоса осінь розмалювала чарівним пензлем все
навкруги : ліс , поля, став, садок.
Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: - Виший нас зеленим !
Ми ще побудем, ще не облетим.
Ведуча 1 : А листя просить : - Дай нам тої втіхи !
Сади прекрасні, роси – як вино.
Ворони пють надкльовані горіхи.
А що їм чорним ? чорним все одно.
(Лунає музика).
Ведучий2 : На початку ми познайомимо усіх присутніх з правилами нашого вечора.
Ведуча 1 : Просимо вимкнути звук ваших мобільних телефонів. Ви повинні почути :
шелест осіннього листя, пісню вітру, курликання журавлів.
Ведучий2 : Ви повинні підтримати учасників, ваших однокласників.
Ведуча 1 : Ви повинні привітати шановне журі (оплески).
Ведучий 2 : Ви повинні дарувати один одному усмішки.
Ведуча 1 : Танцювати, веселитись, співати.
Ведучий2 :Бути активними учасниками нашого вечора.
Адже ми розпочинаємо наш
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Разом :

Осінній бал !

Ведуча 1 : Спочатку представимо наше журі :
Ведучий 2 : Сьогодні на святі ми повинні з декількох пар вибрати одну найкращу та
присвоїти їм титул короля і королеви балу.
Ведуча 1 : Ми не знаємо хто ними стане, проте ми знаємо, що вони чарівні, добре
танцюють.
Ведучий2 : Мають почуття гумору, щедро діляться зі своїми друзями своїми успіхами
і чарівною усмішкою.
Ведуча 1 : Щоб їм перемогти, потрібна ваша підтримка і допомога.
Ведучий 2 : Отож зустрічаємо до нас на осінній бал завітали пари (називають образи)
8 клас (Тетяна Денисова та Аматор Лопес)
9 клас (кіт Базиліо та лисиця Аліса)
10 клас (Євгеній Онєгін та Тетяна Ларіна)
11 клас (Трубадур і Трубадурочка)
Привітайте їх будь ласка !
(мелодія)
Ведуча 1 : Перший конкурс «Представлення» кожна пара повинна розповісти про себе у
будь якому стилі.
Отож запрошуємо пару 8 – го класу…
Ведучий 2 : Спасибі нашим парам, а я хочу нагадати, що у нас сьогодні розігруються
номінації «Найактивніший клас», «Ми танцюємо краще всіх», «Найвеселіший клас» та
інші. А ми продовжуємо наш вечір.
Ведуча 1 : І зараз ми проведем невеличку розминку для наших учасниць і учасників.
Запитання до учасниць: (по 2 запитання , за кожну правильну 1 бал)
1. Складовою частиною чого є карбюратор ? (мотора)
2. Капот у машини знаходиться спереді чи ззаді ? (спереді)
3. Андрій Шевченко грає у футбол чи хокей ? (футбол)
4. Деревяний інструмент схожий на молоток (кийка)
5. Кубики кальція без «орбита» (крейда)
6. Деревообробний станок для олівців (стругалка)
7. Талісман від зглаза (шпилька)
8. Хатній світильник Ретро (свічка)
9. Скільки гравців у команді з футболу (11)
10. На англійській мові „бой” (хлопець).
Ведучий 2. Запитання для хлопців :
1. Коли нитку вводимо в голку, що повинно бути нерухоме голка чи нитка ? (голка)
2. Що таке меліровка (покраска волосся)
3. Чи кладуть в пісочне тісто дріжді? (ні)
4. Для чого дівчині може пригодитись ацетон? (для зняття лаку)

2/6

Сценарій осіннього балу

П'ятниця, 02 грудня 2011, 21:03 - Останнє оновлення Четвер, 04 грудня 2014, 20:04

5. Маленька сумочка для предметів макіяжу (косметичка)
6. Страва приготовлена зі збитих яєць (омлет)
7. Що таке брусника (ягода)
8. Диня овоч, чи фрукт (овоч)
9. Пакетик чорного золота (перець)
10. Перший місяць осені (вересень)
Молодці легко відповіли на запитання ?
Ведуча 1 : А зараз «Айрам-зам-зам-гулі-гулі» танець-гра. Усі стаємо в 2 кола, хлопці
обличчям в середину, дівчата обличчям до хлопців. І слідкуємо за нами..
Ведучий 2 : Наступний конкурс «Акторської майстерності». Партнер виймає листочок з
уривком з пісні і намагається показати, що там написано. Партнерша
відгадує і
назває пісню, або слова з пісні. (Можлива допомога класу і класного
керівника).
Ведуча 1 : Зустрічайте «Мода 2011 – 2012»
«Наша осень в радость, а лужи по колена»
Ведучий 2 : Спасибі дівчатам і хлопцям. А ми продовжуємо.
Ведуча 1 : У природи нема поганої погоди. Навіть осінній дощ має свою красу
і привабливість.
Ведучий 2 : Можна одягнути веселого кольору плащ або куртку, взяти в руки парасольку
і прогулятися по селу. Таня , мені здається починається дощик.
Ведуча 1 : Отже, наші красуні конкурсантки зараз прогуляються під музику, під дощем
покружляють ніби листочки, які легенько несе теплий вітерець. Хто ж покружляє
найкраще ? Конкурс «Прогулянка під дощем».
Ведучий 2 : Поки дівчатка отримують парасольки і готуються до танцю з парасольками.
Завдання нашим Джентльменам:
- приготувати подарунок для шановного журі.
На стільчиках у них є голка, нитка, намистинки.
Завадння : поєднати намистики у красиві буси і подарувати кожному члену жюрі.
Конкурс «Зроби намисто»
Завдання суддям : Оцінити танок дівчаток і подарунок хлопців.
(Лунає музика, учасниці танцюють).
Ведуча 1 : Молодці дівчатка !
Ведучий 2. А хлопці, подивіться, які вправні майстри справились із завданням.
Ведуча 1: Осінь приносить смачні дари, які допомагають всю зиму поповнювати
свій організм вітамінами. Але ми на будемо чекати зими.
Слово суддям.
Ведучий 2 . Ми проведемо смачний і простий конкурс для глядачів
«Скульптор».
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До гри запрошуємо по парі від класу ( хлопчик і дівчинка).
Кожна пара отримує яблуко.
Завдання : Обгризти яблуко так, щоб вийшов грибочок.
(Лунає музика. Триває конкурс).
Ведуча 1 : Запрошуємо до слова суддів. Хто ж краще затанцював і хто приготував
найкращий дарунок.
А ми продовжуємо наш осінній бал.
Ведучий 2 : Жодна пора року так не додає смутку, як осінь.
Пушкін порівнював осінь із красунею, що вмирає. А от українську осінь,
наші поети, змальовують напрочуд мальовничо. Відліт журавлів, озимина,
що зеленіє скільки сягає око, рипіння старого дуба,
барвистий падолист – все ми можемо уявити дякуючи поезії.
Ведуча 1 : Наступний конкурс «Осіння поезія». Оцінюється
– виразність, емоційність. Тож запрошуємо пари до конкурсу.
Ведучий 2 : Просимо журі відмітити наших учасників.
Ведуча 1 : А поки ми розвіємо осінній сум веселими осінніми частівками.
Ведучий 2 : Запрошуємо по 2 учні від класу.
Ведуча 1 : Уважно прочитайте 4 рядки і згадайте як виконуються частівки.
Співаємо по черзі по одному куплету.
Ведучий 2 : Давайте поаплодуємо і подякуємо нашим учасникам.
Ведуча 1 : Після таких частівок хочеться порухатись.
Напевно ми проведемо наступний конкурс – гру.
Ведучий 2 : Запрошуємо від класу 4-5 пар (хлопчик, дівчинка) якщо буде більше,
то буде ще краще. Не забуваємо приймати активну участь.
Ведуча 1 : Коли лунає музика ми в парах танцюємо. Коли зупиняється, міняємось парами.
Кому не вистачить пари, той танцює з шваброю.
Виграє той, хто ні разу не танцював зі шваброю.
Ведучий 2 : Готові. (Мелодія). Почали. (Ведучі беруть журі до цього танцю).
Ведуча 1 : Молодці ! Втомились ! Не чую ! А ми йдемо далі.
Ведучий 2 : Слово суддям. Як справились наші конкурсанти з завданням.
Ведуча 1 : Осінь – яскрава,
Осінь - барвиста
Осінь – прекрасна !
У відомої поетеси Ліни Костенко на осіннім карнавалі є й Осінь – жагуча,
й Осінь – дикунська.
Ведучий 2 : Пора ця буває пишною, строкатою, журливою, щедрою.
Тільки ніколи хай не буде наша осінь убогою, а буде багатою,
як наш наступний конкурс, в якому задіяна більшість учнів класу і
називається «Кліп».
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Ведуча 1 : Кліп – це короткий відрізок відео до певної музичної композиції у музичному
супроводі.
Ведучий 2 : Запрошуємо розпочати конкурс. Суддів просимо звернути увагу
на організованість, виконання, артистичність. образність.
Ведуча 1 : Поки готується 10 клас. Хочу оголосити, сюрприз чекає тих глядачів
на стільці якого на спинці є позначка клаптик листочка під скотчем.
Ведучий 2 : Просимо вийти щасливчиків сюди і отримати приз.
(Виступає наступний клас).
Ведуча 1 : Молодці, справились із завданням. Поки жюрі підсумовують останній
конкурс і попередні ми хочемо запропонувати вам обрати пару
«Глядацьких симпатій». Глядачі на папірцях відмічають номер пари, яка сподобалася.
Ведуча 1 А ми повертаємось до голосування і передаємо результати нашому жюрі.
Ми всі в очікуванні, а поки конкурс «Дари осені». Ми з Дімою загадуєм загадки,
а хто відгадав піднімає руку і підходить за призом з чарівної скрині.
1. Зелене, жовте, червоне, всі соки землі приховує в собі.(Яблуко)
2. Жовте, кругле, ароматне, є прикрасою святкового столу. (Лимон)
3. Весною біле, літом зелене, восени жовте, зимою добре.(Грушка)
4. З виду він руденький м’ячик, тільки ось чомусь не скаче,
В ньому корисний вітамін, ну а зветься ...( Апельсин)
5. Фрукт цей знають усі діти, і тварини люблять їсти.
Родом він з теплих країв, ну а звати...(Банан)
Ведучий 2 : Слово журі для оголошення результатів.
Ведуча 1 : Давайте привітаємо наших учасників
Ми усім дякуємо за активну участь в наших конкурсах, розвагах,
особливо велика подяка нашим парам, журі, діджеям,
класним керівникам.
Ведучий 2 : Джон Байрон сказав : «Той хто домігся гарного настрою,
має поділитися ним з іншим,
тоді з гарного настрою народиться
близнюк – «радість».
Успіхів вам !
Посміхайтесь частіше! (Звучить мелодія)

(шановні гості, вільно використовуйте наш сценарій чи його частини в роботі, але при
публікації просимо робити посилання на авторів)
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підготувала заступник директора з виховної роботи Бабич Оксана Миколаївна
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