-Всім, всім, всім!
-Доброго Дня!
- Вас вітає команда 8 А класу " Українські запальнички"
Наш девіз :Українським запальничкам не потрібні в хаті свічки.

-Зібралися у нас в команді лише ті хлопці та дівчата,
- Які виявляють нетерпимість до проявів безвідповідального ставлення до навколишнього світу
- Які пропагують покращення природного оточення!
- Виступають за енергозбереження в житті кожної людини!

                                                    Пісня ( на мотив " Голубой вагон")

Наш «Експрес» біжить,біжить,хитається.
Ми життя не можем зупинить,
Наша зустріч тільки починається,
Просимо задуматись на мить.

Друзів вітаємо! Здрастуйте, здрастуйте!
Ми починаємо виступ,як завжди.
І все,що знаємо,вам ми розкажемо,
Як економити і як берегти!
Домашнє завдання:

- Раз, два, ширше крок!
-Три, чотири, ми йдемо!
- Хто в команді?
-Молодці!
-Енергозбереження знавці!
- Бережемо ми природу,
- Економимо ми воду,
- І енергію ми електричну бережемо дуже звично!

-Хто відстав?
-Не відставай!
-Хто втомився?
-Доганяй!
-Є такі, що не встигали, чи про енергію не знали?
-Ні, таких в команду ми не брали!
- Сядемо відпочивати?
-Ні, краще історію розказати!

Пісню співає Джиммі та україночка
                                   (Пісня « Джиммі-Джиммі», Валевська та Козловський)

(Чують гуркіт,виходить Раджа з різними обігрівачами)
Україночки : Що це за гуркіт такий?!
Джиммі : Це мій друг - Раджа, він потребує вашої допомоги!
Раджа :Ой-ой-ой, як у вас тут холодно! Як ви тут тільки грієтесь?
Україночка : Багато способів існує! Танцюємо, співаємо, жартуємо! Гріємо і тіло, і душу!
Раджа : А для нас заспіваєте?
Україночки : Без проблем!
(Виходить команда з піснями-смішинками Шарко О.І.,Бондарчук О.І.)

Вчили ми сьогодні з татом ,як пальне нам берегти.
Залили у карбюратор «Кока-коли» і води.
Довго чмихала машина і ставала на диби,
Бо машина без бензина :
Ні туди і ні сюди.

Ну а я сестричку Надю одягала у кіно.
Натягнула рукавички,шарф вдягнула і пальто,
Затулила щільно вікна,
Увімкнула я «Уфо»,
Та забула Що вже літо,
І канікули давно.

Два школярики-брати
Стали воду берегти.
Економили без бід весь обід.
Руки цілий день не мили,
Ні компот,ні чай не пили.
По краплинці всю водичку 
Позбирали в рукавичку
Потім сіли на метро
І все вилили в Дніпро.

У новинах передали: «Треба світло берегти!»
Довго з братом міркували:як зробить це можем ми?
Треба вимкнути все світло,
Яось вже не пропадем,
І дарма,що буде темно-
Головне,що бережем!

Швидко стали нудьгувати,
Чим себе зайнять шукати?
Бо у темряві сидіти
Дуже вже не люблять діти.

Тож ввімкнули телевізор,
І комп’ютер,й ноутбук,
Ігірлянди на ялинці,в mp-3 додали звук…
Ось які ми економні!
І слухняні й дуже скромні!

Раджа : Відчуваю, що мені стає тепліше!
Джиммі : Мені мммааайжжже!
Україночки : Зігріємо вас жартами, хлопці!
(Виходить команда з жартами)
Раджа : Дійсно, зігріли!
Україночки : Звичайно, ми ж " Українські запальнички"!
- Рішучі
-Ерудовані
-Завзяті
-Організовані
-Наполегливі
-Активні
-Небайдужі
-І спортивні
Запам`ятайте такими нас!
-Зустрінемось ми ще не раз!





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































