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Тема заходу: День Студента. Тетянин день.
Мета:
- сформулювати знання про історію свята;
- зусилля таких комунікативних властивостей мови, як виразність,
розвиток ораторних здібностей;
- розвиток організаторських здібностей;
- формування культури спілкування та поведінки;
- формування навиків співпрацювання та колективної взаємодії.
Вед.1: Добрий день! Раді вітати Вас в нашому залі!
Вед.2: Сьогоднішній наш свято присвячений прекрасному святу студентства!
Вед1: І не тільки студентства, але ще і святої мучениці Тетяни. І зустріне ці
два торжества потрібно весело і яскраво! Так, щоб залишилися, згадуючи на
довгий час!
Вед.2: А ми вам у цьому допоможемо!
Вед.1: Тетянин день,
Тетянин день,
Ще не радує бузок,
Ще у всю лежать сніги,
Ще за вікнами пурга,
Але січня вже пора
Готувати сани з двору.
Вед.2: І на престол поспішає лютий,
Пронизує свистом вітру далечінь.
Піди до Тетяни і скажи
Слова від серця, від душі.
Привітай її і побажай,
Що б радість била через край.

Вед.1Імя людини виділяє його серед оточуючих і затверджує його єдність і
неповторність. На Русі склалася традиція давати дитині ім'я якого-небудь
святого, який стає, таким чином, його небесним покровителем.
Ім'я Тетяна в святцях тлумачиться як великомучениця. Воно утворено від
латинського татусями - імені Сабинського царя. Сабіни - італійські племена,
частина яких жила на пагорбах Рима.
Вед.2: За іншою версією, ім'я Тетяна древнегрецького походження, «Тато» означає встановлювати, визначати. Значення імені - упорядниця,
повелителька.
Тетянин день стали святкувати на Русі з 25 січня 1755. За православним
календарем це день святої мучениці Тетяни. Він став святом студентів
університету, пізніше - всього студенства, а зараз святом всієї молоді.
Вед.1: Наступне вірш присвячується всім Тетянам, його підготувала автор
Матвієць Вікторія
Вірш
ведущій1 А знаєте, як гадають в Тетянин день? У ніч перед Тетяниним днем
звертаються до імені святої, запитують, як пройде зимова сесія студента
(називається ім'я). Тетяна може повідати про це студентові уві сні.
ведущій2 У всі часи Тетянин день - веселе свято, з піснями, гулянками,
забавами.
А зараз пісня студентів!
Пісенька студентів
У французькій стороні, на чужій планеті,
Належить вчитися мені в університеті.
До чого сумую я, не сказати словами,
Плачте ж, любі друзі, гіркими сльозами!
На прощання потиснемо ми один одному руки
І покине рідну домівку мученик науки!
Ось стою, тримаю весло, через мить відчалив!
Серце бідне звело скорботою і печаллю.

Тихо хлюпоче вода - блакитна стрічка.
Згадуйте іноді вашого студента!
Багато зим і багато років прожили ми разом,
Збережемо святу обітницю вірності і честі!
Ну так будьте ж завжди живі і здорові!
Вірю, день прийде, коли побачемося ми знову!
Усіх вас разом зберу, якщо на чужині
Я бува не помру від своєї латині!
Якщо не зведуть з розуму римляни і греки,
Що придумали томи для бібліотеки,
Якщо ті професори, що студентів навчають,
Неборака школяра на смерть НЕ замучать,
Якщо смерть НЕ уп'юсь на хмільний гулянці,
Обов'язково повернуся до вас, друзі, подружки!
Ось стою, тримаю весло, через мить відчалив!
Серце бідне звело скорботою і печаллю.
Тихо хлюпоче вода - блакитна стрічка.
Згадуйте іноді Вашого студента!
Вед1: Ми сьогодні теж зібралися тут, щоб розважатися і повеселитися, так як
сьогодні день студента, а студенти народ веселий!
Вед2: Сценка «Залік»
Викладач: Наступний.
Заходить боязко студент.
Викладач: Прізвище
Студент: Чия?
Викладач: Ну не моя ж!

Студент: А якщо не ваша, тоді чия?
Викладач: Ваша!
Студент: Що ваша?
Викладач: Ваше прізвище!
Студент: А навіщо вам моє прізвище?
Викладач: Не зрозумів?
Студент: і я не зрозумів, навіщо вам моє прізвище? Може я її для дружини
березі!
Викладач: Для якої ще дружини?
Студент: Для своєї.
Викладач: Ви одружені?
Студент: З чого ви взяли?
Викладач: Ви тільки що мені про дружину говорили
Студент: Про яку дружину?
Викладач: Ну не про мою ж!
Студент: а навіщо мені про вашу дружину говорити, я ж її навіть не знаю!
Викладач: так, все, припиніть! Тягніть квиток!
Студент: Навіщо?
Викладач: Що навіщо?
Студент: Навіщо тягнути квиток?
Викладач: Як навіщо ?! Ви ж на заліку !!
Студент: Я знаю.
Викладач: що знаєте?
Студент: Те, що ви зараз сказали
Викладач: а що я зараз сказав?
Студент: Так, поганенько у вас з пам'яттю.

Викладач: все у мене в порядку з пам'яттю! Давайте відповідайте на питання!
Студент: ну от бачите, я ж кажу, що у вас з пам'яттю погано!
Викладач: Так з чого ви це взяли ?!
Студент: Ви сказали, щоб я відповідав на запитання, а я ще навіть не тягнув
квиток.
Викладач: так що ж ви мені голову щось морочите! Давайте тягніть квиток!
Студент: а можна я не буду тягнути?
Викладач: Як не будете ?! Ви що, знущаєтеся з мене? !!
Студент: З чого ви це взяли? Просто я не хочу квиток тягнути, я його краще
візьму.
Викладач: Ну, так беріть!
Студент: Що брати?
Викладач: Негайно припиніть !!!!
Студент: Що припинити?
Викладач: Знущатися наді мною!
Студент: Прошу, над вами ніхто навіть і не думав знущатися!
Викладач: Тоді беріть квиток !!
Студент: Який?
Викладач: Будь!
Студент: Я вас правильно зрозумів? Будь, це означає будь?
Викладач: Так!
Студент: Тобто я можу взяти самий крайній лівий квиток!
Викладач: Так !!
Студент: Або нижній правий квиток!
Викладач: Беріть, який хочете !!
Студент: А якщо я ніякий не хочу?

Викладач: Що значить ніякої ?!
Студент: Ну, ось ніякої із запропонованих вами квитків мені не до душі.
Викладач: Що значить, не до душі ?!
Студент: Ну, от не лежить у мене душа до цих квитках.
Викладач: так, ви навіть не один не подивилися!
Студент: мені навіть дивитися на них не хочеться, можна я так без квитків?
Викладач: Що так?
Студент: Ну, так, здам залік.
Викладач: А як же ви будете здавати залік без квитків?
Студент: А з квитками толку ніякого не буде.
Викладач: Не зрозумів?
Студент: Ось і я не зрозумів, що я тут взагалі роблю?
Викладач: як що робите? Залік здаєте !!
Студент: Так я навіть не знаю, з якої темі залік.
Викладач: а чому не знаєте? Не ходили на мої лекції?
Студент: Чому ж, ходив.
Викладач: А чому ж не знаєш, з якого предмету залік?
Студент: Так я ж сказав, що ходив на ваші лекції, а не те, що знаю, що це
взагалі за предмет такий!
Викладач: Як же так?
Студент: Так ось так! Мені сказали, йди сюди, я і прийшов. А куди, навіщо,
чому, я не знаю!
Викладач: як же ти взагалі вчишся ?? !!
Студент: Так я ж студент!
Вед1: Студенту-одному цього дня
Я тільки кращого бажаю,

Нехай буде святкувати не лінь,
Тебе сьогодні поздоровляю,
Вед2: Хочу удачі побажати,
І чумового настрою,
І неприємностей не знати І бути успішним, без сумніву!
Клятва учня!
Чтец1
Нехай професій багато різних Всі вони не люблять пустопорожніх,
Всі вони не люблять ліні.
Всі предмети здолаю.
Здам іспити, заліки, Не боюсь такої роботи
І терпенья наберуся.
У цьому я клянусь!
Чтец2
Знаю, цей шлях нелегкий
І на ньому спокус багато,
Але себе не обманути,
І вчитися як-небудь
Мені, учню, соромно
І смішно, і несолідно.
Труднощів не побоюся,
У цьому я клянусь!

Чтец3
Мало бути хорошим малим Стану професіоналом.
Це я вирішую твердо!
Це заявляю гордо!
Це - шлях до моєї удачі
І не може бути інакше.
Геть сумніви і смуток!
Бути учням клянусь!
ПЕРШИЙ. Дозвольте нам подякувати всім, хто поруч з нами, за добрі слова
напуття і допомогу.
ДРУГИЙ. Є й нам що сказати. І це своє звернення ми адресуємо директору.
ПЕРШИЙ.
О, наймудріший з наймудріших!
О, геніальний з найрозумніших!
О, найсуворіший з найсуворіших!
Не вважайте Ви за лестощі,
Що в таку пору року,
Коли частіше - негода,
В Вашу честь склали оду
І вирішили піднести.
ДРУГИЙ.
На іспитах найближчих
Це слід врахувати.
ПЕРШИЙ.
Ми до навчання дуже схильні,

Любимо ми зубрити закони,
І з конспектами працювати,
І в читалки посидіти.
Але від скромності страждаємо:
Хоч і відчуваємо, що знаємо,
Але мовчимо і все зітхаємо,
Хоч в кишенях шпори є.
ДРУГИЙ.
На іспитах найближчих
Це слід врахувати.
ПЕРШИЙ.
Ми роботи не боїмося,
На уроках відмінності,
Хоч не дуже засмутило,
Якщо фронт робіт вичерпався.
Але на самий скромний вечерю
Ми навалимося всім гужем.
Затягнути ремені тугіше
Нам не хочеться ніяк.
Ну а якщо дискотека,
Або інша потіха,
Ми готові заради сміху
Танцювати поспіль всю ніч.
Ну, а якщо буде важко
Розімкнути нам повіки вранці,

Зробити вихідний не зле б.
Ну, коротше, ми не проти!
ДРУГИЙ.
У цьому треба нам допомогти!
ПЕРШИЙ.
Що ж, такі от куплети
Склали Вам поети.
Хоч і несерйозно це
(Несерйозна ми народ),
Тільки скоро подорослішаємо,
Скоро всі ми порозумнішаємо,
РАЗОМ. Учні, вперед!
Пісня
Вед1:
Мій друг-студент, тобі бажаю,
Жити, неприємностей не знаючи,
Задоволеним самим ставати,
Нехай тільки найкраще трапиться,
Вед 2:
Нехай кожен день теплом зустрічає,
І море щастя обіцяє,
Тобі бажаю всією душею Нехай прийде успіх великий!
Сценка
О, нарешті настав той час

(І. Самонова, К. Шатковська)
Студент - О, нарешті настав той час
Викладач - Ви знову тут, я бачу вас.
С. - мабуть, це вп'яте.
П. - Давно вже духом повинен лягти.
С. - Я не сподіваюся на взаємність.
У сліпому невіданні мучуся.
П. - Ви не готові - це мінус,
С. - Але я прийшов і це плюс.
П. - Ви пропустили двадцять пар,
У вас ще залік не зданий.
С. - Ось допуск - підписав декан.
Я тут хворів, тут запізнився,
Тут встав трамвай, горів вокзал.
П. - Що це брехня не здивуюся.
Ви не вчилися - це мінус,
Але вас відрахують - це плюс.
С. - Але за оцінку я готовий
Битися з сотнею докторів:
І за шпаргалкою тягнуся
Я лем не знаю - це мінус,
Але все спишу і це плюс.
І я співаю студента блюз
Вед1: І так, ми подивилися прекрасні номери, дізналися про історію свята. Ну
а зараз саме час нашим учням пройти випробування.
Вед2: Згоден з тобою. Нам буде потрібно бажаючі.

(Вийшли бажаючі)
Вед 1: Конкурс на кмітливість.
Вед2: За кожну правильну відповідь - цукерочка.
Питання:
1. У кімнаті горіло сім свічок. Проходив повз чоловік, загасив дві свічки.
Скільки залишилось?
(Дві, інші згоріли.)
2. Два рази народиться, один раз помирає. (Курка)
3. Кого з підлоги за хвіст не піднімеш? (Клубок ниток)
4. Два черевця, чотири вушка. Хто це? (Подушка).
5. У кошику три яблука. Як поділити їх між трьома малятами так, щоб одне
яблуко залишилося в кошику? (Одне віддати разом з кошиком.)
6. Який місяць коротше всіх? (Травень - три літери)
7. Який рік буває всього 1 день? (Новий рік)
8. У кого капелюх без голови, нога без чобота? (У гриба)
9. Скільки яєць можна з'їсти натщесерце? (Одне, друге вже не натще)
10. З якого посуду не можна поїсти? (З порожній)
11.Чем закінчується як день, так і ніч? (М'яким знаком)
12. На яке дерево сідає ворона під час дощу? (На мокре)
13. Коли чорній кішці найлегше пробратися в будинок? (Коли двері відкриті)
14. Які годинники показують вірний час тільки два рази на добу? (Ті, які
стоять)
15. Чого немає ні в капусті, ні в буряку, ні в редьці, але є в помідорах і
огірках? (Буква О)
2-й ведучий. Тепер наступний конкурс для Тетяни! Охоча Тетяна просимо на
сцену!
(Охоча вийшла)

Вед 1: Конкурс «Вірю-не вірю!» Ми Вам будемо ставити питання, а ви
будете говорити, що вірите чи не вірите. Правильна відповідь - цукерочка!
1. Чи вірите ви, що найглибший з океанів Тихий? (Так).
2. Що сонячне світло проникає в океан на 800 м? (Навіть на 1000 метрів)
3. Що шоколадне дерево росте в Індії? (Ні, в Південній Америці)
4. Що існує тварина, яка називається броненосець? (Так, в Південній
Америці)
5.Что картини «Богатирі», «Іван-царевич на сірому вовку» написав художник
Сєров? (Ні, Васнецов)
6. Що долар - грошова одиниця Ліберії, Ефіопії, Сінгапуру? (Так)
7. Що у павука дванадцять ніг? (Вісім)
8. Що в їжака-риби смачне і поживне м'ясо? (Ні)
9. Що існує місто Коньяк? (Так, у Франції)
10. Що півонія відноситься до квітів-хижакам? (Так, він любить білкову їжу)
Вед2: А зараз наступний конкурс, бажаючі на сцену!
(Вийшли)
Вед1: Конкурс: кричалка "Модниця".
Я буду читати вірші, а ви повинні плескати, якщо ці речі можна носити, і
тупотіти, якщо їх носити не можна. А наші глядачі з залу визначать
переможця. Переможець отримає солодкий приз. Приготувалися.
Мені одного разу зустрілася
Супер модниця Танюша.
Вам таку не помітити
і не зустріти ніколи.
Я на ній побачив юбчонку
Не одну, а відразу дві.
На плечах з риби шубка

І горщик на голові.
На її ногах чобітки
На високому каблуці
А у вухах висять сережки
І колготки на руці.
Шарф бовтається на шиї
На носі окуляри, як тінь.
У волоссі заплутаний віяло
А на поясі - ремінь.
А ще на ній є блузка
Парасолька-тростина в руці.
На плечі висить медуза
І портфель на повідку.
Є на пальчику колечко
А на шиї казанок
А ще кулон-сердечко
І батистову хустку.
Якщо зустрінеш ту дівчину,
Згадай цю небилицю.
Але хочу вам побажати
Таких модниць не зустрічається!
ВЕД 1: Наші учасники показали, що вони справжні студенти - веселі,
бадьорі, життєрадісні. Спасибі, що в цей січневий морозний день ви були
разом з нами!
ВЕД 2: Ми ще раз вітаємо учасників нашої програми з днем студентів і
бажаємо, щоб Свята Тетяна протегувала вам від першого курсу і до
останнього. Фінальна пісня!

