Сценарій конкурсу "Міні-міс Школи"
П'ятниця, 26 листопада 2010, 20:08

Рівно в зазначений час звучать позивні конкурсу краси.
В залі гасне світло. На добре освітлену сцену під легку музику виходять ведучі.
ВЕДУЧИЙ. Добрий вечір, дорогі друзі!
ВЕДУЧА. Добрий вечір, 17-а школа!
ВЕДУЧИЙ. Вас вітає конкурс краси і грації…
ВЕДУЧА. “Міні-міс Школа"!
Звучить музична відбивка (фонограма на секунду виводить на “форте”, а потім знову
виводиться на “ піано”)

ВЕДУЧИЙ. Тож давайте побажаємо конкурсанткам успіху, а нам – трохи терпіння. Хоча ,
дійсно, не терпиться дізнатися , хто ж стане переможницею нашого конкурсу.
ВЕДУЧА. Одне можемо сказати з упевненістю – всі учасниці конкурсу, без винятку, гідні
цього звання!
ВЕДУЧИЙ. А до речі, кажуть, що наші дівчата – найкрасивіші дівчата в світі (До глядачів)
Це правда?
ВЕДУЧА. Ну звичайно! Хіба ти сумніваєшся? Вони найкрасивіші, найрозумніші,
найпривабливіші, найталановитіші, найчарівніші…ну справжні принцеси.
ВЕДУЧИЙ. І ДІЙСНО, ЯКА МАЛЕНЬКА ДІВЧИНКА НЕ МРІЄ СТАТИ ПРИНЦЕСОЮ?
Напевно, так само мріяли стати принцесами і наші конкурсантки, які вже стали майже
дорослими!
ВЕДУЧА. Сьогодні на наших учасниць чекають нелегкі випробування, тому, коли вони
з’являться на цій сцені – давайте підбадьоримо їх оплесками!
ВЕДУЧИЙ. Зустрічайте – учасниці конкурсу “ Міні-міс Школи – 2008”!
Звучить музична відбивка (фонограма на секунду виводить на “форте”, а потім знову
виводиться на “ піано”)
Коли конкурсантка з’являється на авансцені її представляють ведучі. (Всіх 9 учасниць)
ВЕДУЧИЙ. Отже, першою на нашу сцену вийде учениця 6-Г класу – Ільєнко Яна. Вона
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хоче проявити себе, перемогти в конкурсі і завдяки цьому бути відомою в 17-ій школі.
ВЕДУЧА. Улюблена Музика – Реп.
ВЕДУЧИЙ. Цікаво!!!
ВЕДУЧА. А далі ще цікавіше. Ти знаєш, що ця тендітна дівчинка любить страшні фільми?
Мабуть через це вона мріє стати актрисою.
ВЕДУЧИЙ. Зустрічайте оплесками!
Вихід Ільєнко Яни
ВЕДУЧА. Наступна учасниця має дуже добру мрію.
ВЕДУЧИЙ. Вона хоче, щоб усі діти і дорослі, які хворіють стали здоровими, і, взагалі, щоб
усі жили щасливо.
ВЕДУЧА. Ідеалом для неї є Ані Лорак.
ВЕДУЧИЙ. А ще вона мріє стати перекладачем.
ВЕДУЧА. Ваші овації!!!
Вихід Липи Ксенії
ВЕДУЧА. А от Попельнуха Настя з 6-Г класу вирішила брати участь в конкурсі, тому що
дууууже хоче перемогти, щоб по популярності наздогнати свого кумира Євгенію Власову.
ВЕДУЧИЙ. В людях цінить доброту, і, мабуть, саме тому конкурсанткам бажає: «Нехай
переможе найсильніша»
Вихід Попельнухи Насті
ВЕДУЧИЙ. Наступна учасниця – Бондаренко Софія – 6Б клас
ВЕДУЧА. Соня вирішила брати участь в конкурсу краси, щоб проявити себе і знайти в
собі нові якості.
ВЕДУЧИЙ. Від участь вона прагне позитивних емоцій і нових знайомств, а також хоче
щоб нею завжди пишалися батьки та рідні.
ВЕДУЧА. Зустрічайте оплесками!
Вихід Бондаренко Софії
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ВЕДУЧА. А тепер на сцену вийде ще одна представниця 6-Б класу – Головата Альона.
Вона в конкурсу хоче спробувати свої сили.
ВЕДУЧИЙ. Ну в цьому нічого нового. Тут всі для цього.
ВЕДУЧА. Так, але є в неї якість, яка, на жаль, рідко зустрічається в нашому суспільстві.
Ідеалом в житті для неї є її мама. Вона їй і друг, і порадник.
ВЕДУЧИЙ. А також вона мріє стати дизайнером інтер’єру квартир.
Вихід Головатої Альони
ВЕДУЧА. Хто ж з учасниць вийде на сцену зараз?
ВЕДУЧИЙ. Яріш Аманда з 5Д класу.
ВЕДУЧА. У вільний час вона грається зі своїм братиком. Любить серіал «Ранетки» і її
ідеалом є Наташа з цього серіалу.
ВЕДУЧИЙ. Цікаво те, що вона також хоче стати дизайнером.
Вихід Яріш Аманди
ВЕДУЧИЙ. Наступна учасниця – Селянко Настя – 5А клас.
ВЕДУЧА. Хоче випробувати себе як модель, її взірцем є Леонардо Дікапріо, бо він дуже
гарний і талановитий.
ВЕДУЧИЙ. Всім бажає удачі!
Вихід Селянко Насті
ВЕДУЧА. Уявляєш, ідеалом наступної учасниці є Мерлін Монро, тому що вона красива,
розумна і красиво співає
ВЕДУЧИЙ. Тепер зрозуміло, чому вона в анкеті написала «Держіться дівчата, в гру
вступає Мельник Дарина»
ВЕДУЧА. Зустрічайте оплесками!!!
Вихід Мельник Даші
ВЕДУЧИЙ. І нарешті, зустрічайте Риженко Іванну – 5Д клас.
ВЕДУЧА. Вона професійно займається бальними танцями, але в майбутньому чомусь
мріє бути перукарем.
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ВЕДУЧИЙ. Вітайте оплесками цю неординарну особистість!
Вихід Рижинко Іванни
ВЕДУЧИЙ. Ну, просто дух захоплює від такої краси! Не знаю як вам, шановні глядачі, але
мені вже стало жарко!
ВЕДУЧА. І це тільки початок!
ВЕДУЧИЙ. Ну ось ми і познайомилися з нашими конкурсантками.
ВЕДУЧА. І тепер просимо їх готуватися до першого етапу – представлення свого образу.
Конкурсантки виходять з залу
ВЕДУЧИЙ. А зараз у присутності наших глядачів, мені хотілося б поставити просте
риторичне питання :“А судді хто?”
ВЕДУЧА. Що ж, настав час представити журі нашого конкурсу - справжніх експертів і
цінителів жіночої краси, а також гостей нашого свята! (представляють по черзі членів
журі та гостей).
ВЕДУЧИЙ. Отже, журі представлено, гостей свята також, конкурсантки готові до
виступу, а це означає, що попереду на нас чекає справжній феєрверк краси в низці
конкурсів нашої програми.
ВЕДУЧА. Перший конкурс, який щойно пройшов умовно названий “Візитна картка”,
шановне наше журі оцінює за 4-бальною системою , як ,власне , і всі наступні конкурси, а
результати ми оголосимо вкінці нашого свята.
ВЕДУЧИЙ. Що ж, ви переконалися, що наші конкурсантки – справжні красуні? А тепер ви
переконаєтеся, що вони всі – майбутні актриси. Давайте разом оцінимо їх акторське
мистецтво в конкурсі «Образ»
ВЕДУЧА. Зустрічайте оплесками першу учасницю Ільєнко Яну в образі «Циганки»
ВЕДУЧИЙ. Ваші оплески, Липа Ксенія – образ «Шехерезада»
ВЕДУЧА. А тепер аплодисменти образу «Феї» втіленому Попельнухою Настею.
ВЕДУЧИЙ. Бондаренко Соня запрошує вас в казку. Ваші овації її образ «Лісова мавка»
ВЕДУЧА. Зараз всі потраплять в загадковий Єгипет. Зустрічайте, Головата Альона в
образі «Цариці Ніфертіті»
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ВЕДУЧИЙ. До вашої уваги Яріш Аманда в образі «Зайчика»
ВЕДУЧА. Переконайтеся в надзвичайних можливостях наступної конкурсантки –
Селянко Насті. Вона уявляє себе в образі «Сонця»
ВЕДУЧИЙ. Зустрічайте оплесками «Лісову принцесу» - Мельник Дашу.
ВЕДУЧА. До нас на свято завітала «Червона шапочка» - Риженко Іванна
ВЕДУЧА. Всі переконалася наскільки різносторонніми можуть бути наші учасниці.
ВЕДУЧИЙ. І доки вони готуються до наступного конкурсу, ми всі послухаємо переможців
конкурсу талантів «Осінній зорепад» Видовських Влада і Юлю
ВЕДУЧА. Пісня «З сиром пироги»
Виступ Виговських Влада і Юлі
ВЕДУЧИЙ. Дякуємо їм за чудову пісню
ВЕДУЧИЙ. Слухай, а ти впевнений, що краса врятує світ?
ВЕДУЧА. Якщо краса не врятує світ, то світ врятує красу!
ВЕДУЧИЙ. Давайте всі разом оплесками запросимо на сцену всіх учасниць нашого
феєричного шоу у неперевершених вечірніх сукнях.
Загальний вихід всіх учасниць
Виступ Маша Павлової «Кішечка»
ВЕДУЧИЙ. 4-ий етап нашого конкурсу заключається в тому, що кожна з конкурсанток
представить свій талант.
ВЕДУЧА. Зустрічайте оплесками. Конкурсантка під номером 1 – Ільєнко Яна
ВЕДУЧИЙ. Ваші оплески, конкурсантці під номером 2 – Липі Ксенії.
ВЕДУЧА. До вашої уваги талант конкурсантки під номером 3 – Попельнухи Насті.
ВЕДУЧИЙ. Ваші овації - конкурсантка під номером 4 – Бондаренко Софія.
ВЕДУЧА. Запрошуємо на сцену конкурсантку під номером 5 – Головату Альону.
ВЕДУЧИЙ. Зустрічайте оплесками – конкурсантка під номером 6 – Яріш Аманда.
ВЕДУЧА. До вашої уваги талант конкурсантки під номером 7 – Селянко Насті.
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ВЕДУЧИЙ. Ваші овації - конкурсантка під номером 8 – Мельник Даша.
ВЕДУЧА. Запрошуємо на сцену конкурсантку під номером 9 – Риженко Іванну.
ВЕДУЧИЙ. Всі конкурсантки показали свої таланти у найкращому вигляді.
ВЕДУЧИЙ. Ось пройшов ще один етап конкурсу
ВЕДУЧА. І зараз ми знову запрошуємо всіх учасниць нашого конкурсу на сцену.
ВЕДУЧИЙ. Але цього разу вони вже покажуться не просто свою красу, а ту красу, яку
зробили своїми руками.
(звучить музика і учасниці виходять на сцену з виробами)
ВЕДУЧИЙ. Жаль, але наше свято добігає кінця.
ВЕДУЧА. В цьому є і хороше, адже вже через декілька хвилин ми всі дізнаємося, хто ж
стане міні-міс Школи – 2008
ВЕДУЧИЙ. Як кажуть, час зберігає інтригу, тому дамо нашому журі трішки часу щоб
підбити підсумки.
ВЕДУЧА. А тим часом, зустрічаємо оплесками, відкриття цього року Романенко Женя і
Шкурко Льоша
ВЕДУЧИЙ. Біт-бікс
Виступ Романенко Женя і Шкурко Льоша
ВЕДУЧА.Cкажи будь ласка, а що таке людська краса?
ВЕДУЧИЙ. Ну, краса... в загальному, це гарна зовнішність людини, досконалі і витончені
форми її тіла, гарний одяг, який підкреслює гармонію дивовижного витвору природи і
витвору рук людських, вміння себе подати, талант, розум...
ВЕДУЧА Ось все це і складає витончений портрет справжньої сучасної Леді.
ВЕДУЧИЙ. А наша найповажніша суддівська колегія в цьому конкурсі оцінює красу,
оригінальність, розкутість дівчат на сцені, їх таланти, і, до певної міри, ступінь їхнього
ораторського мистецтва!
ВЕДУЧА. Отож починаймо! Просимо наших конкурсанток вийти на сцену.
(Звучить енергійна естрадна музика. Усі конкурсантки з’являються на сцені і шикуються
у півколо.)
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ВЕДУЧА. Для оголошення результатів нашого конкурсу краси і грації “Міні-міс Школи –
2008 “ та нагородження переможців запрошуємо на сцену журі
(звучать урочисті фанфари. Голова журі виходять на сцену. Вони вітають учасниць
свята і оголошують результати. Помічники підносять дипломи для вручення, корони,
стрічки та подарунки. Спочатку зачитуються титули і вручаються подарунки всім
конкурсанткам, потім віце міс, а вже тільки потому зачитується ім’я переможниці
конкурсу)
“Міс Модель”
“Міс Талант”
“Міс Чарівність”
“Міс Грація”
“Міс Вишуканість”
“Міс Посмішка”
“ІІ Віце – Міні-міс – 2008”
“І Віце – Міні-міс – 2008”
“Міні-міс Школи – 2008”
ВЕДУЧА .Що ж, на жаль, навіть найчудовіший вечір добігає кінця і від його закінчення
нас відділяють тільки декілька хвилин. То ж давайте ж іще раз привітаємо наших
учасниць бурхливими оплесками!
ВЕДУЧА. Шановні наші красуні! Ми вітаємо вас всіх. У вас – велике майбутнє. Попереду
нові сцени і п’єдестали наступних конкурсів краси. Нехай щастить вам у житті, чистих рос
вам, мудрої думки, краси і нев’янучої вроди. Будьте завжди впевнені у собі і знайте, що
кожна з вас – найкраща!!!
(Звучить музика)
ВЕДУЧІ. ( на фоні мелодії) До побачення! До нових зустрічей!
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