
                

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій позакласного заходу 

Хорошії гості у мене… 
(вечорниці, присвяченні 200-річчю від дня народження М. Гоголя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Мурка Любов Влентинівна 

                                                          вчитель світової літератури 

                                                          



 
 

Мати і дочка вишивають і співають:                                                                              

          Ой зелене  жито зелене                                                                                      

          хорошії гості у мене 

          Зеленеє жито женці жнуть  

          хорошії гості в хату йдуть  

На сцену виходять дівчата в українських костюмах .вклоняються і говорять 

хором: 

  -Добрий вечір у вашій хаті. 

 Мати:  Добрий вечір .гості дорогії сідайте у нашій хаті –світлиці . 

 Оксана:  Дуже гарна в  вас світлиця - 

                   Чиста, як вода в криниці.  

Галя:       Чи не можна вечорниці 

                  Провести у цій світлиці? 

Мати:   Просим, просим вечорниці  

                Провести у цій світлиці.  

Дочка:   Тільки свято в нас незвичне - 

                Свято літературне.  

Мати:     Україна. Чарівний край, багатий родючими полями, та людськими 

душами. Саме на цій землі народився  всесвітньо відомий майстер 

художнього слова М. В. Гоголь. 



  Микола Гоголь - явище унікальне для всього світу, а джерела його слід 

шукати передусім у синтезі двох культур і двох мовних стихій, що живили 

його творчість. 

  Оксана:      Геній письменника постав на українському ґрунті, і хоч би де 

був він, ніколи не втрачав духовних зв’язків зі своєю батьківщиною. Україна 

була для нього не лише місцем, де він народився, а і його мрією, джерелом 

натхнення. Втіленням природного й вільного життя. 

  Галя:      Українська  культура  була рідною для Гоголя. Він приніс  у 

російську літературу особливу задушевність, чутливість, ліризм, традиції 

народу, національний фольклор. 

  Кімната. За столом сидить Гоголь і щось пише. Звучить українська 

народна пісня 

  Гоголь:      Радість моя, життя моє, пісні. Як я люблю вас. Я не можу жити 

без пісні. Це ж дзвінкий живий літопис.  

  Дочка:      Гоголь завжди ніс у своїй душі велику любов до України, 

поетично оспівував її у своїх творах. 

Оксана  читає уривок “Знаєте лі ви українську ніч”… 

  Мати:     Він – справжній палкий патріот України. Відчуття батьківщини 

чітко проглядається у його багатьох творах. 

            Звучить ”Марш запорожців”, з’являються козаки 

  Козак 1:  Здоровеньки були, панове, бачу зібрались вшанувати пам’ять про 

Гоголя. Та ось і його портрет. Козак хоч куди. 

.Козак 2: А давайте, спитаємо наших молодців, як вони знають звичаї козаків. 

Козаки по черзі запитують про звичаї, що існували на Запорізькій Січі. 

 Як приймали в козаки на Січі? 

 Яким премудростям навчали? 

 Хто відповідав за їжу? 

 Де мешкали козаки? 

 Які покарання існували за скоєнні злочини? 



Мати:   Чудовим було майбутнє письменника, тому що всього себе  він 

віддав служінню правді, творчості. 

Дочка:  Чудове майбутнє буде й в України, яку так любив письменник. Вона 

так і залишилася щедрою, гостинною, щирою, хлібом-сіллю зустрічає гостей. 

Мати:  Нехай стелиться дорога і в село Василівку, що на Полтавщині –

батьківщину Гоголя. Нехай ще багато поколінь відчують силу таланту митця, 

заради збереження розвитку й творення національної культури. 

Мати і дочка:    Ось і закінчуються наші вечорниці. Нехай буде безхмарним 

ваше життя, доля чесною на своїй квітучій землі поміж рідних людей. 


