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Дійові  особи:  Сонце, Земля, Венера, Юпітер, Сатурн, Марс,    
                           Меркурій, Уран, Нептун та Місяць. 
 
Декорації:        На  імпровізованій сцені планети Сонячної системи. 
                           Планети у фантастичних костюмах із інноваційними засобами зв’язку.                  
                           Планета Земля у захисній медичній масці.  

  ( Звучать космічні позивні ) 
 
Сонце:       Третій  рік поспіль знову ми в ефірі. 

Зв'язок  встановлений. Звільнилися від хмар? 
Як рік пройшов? Надіюся у мирі? 
З новин розпочинаєм  вебінар. 

 
Марс:         Розпочинатиму ефір сьогодні  я - 

Моя планета  в центрі  всіх подій. 
Про все детальніше хай розповість Земля, 
Я  вкотре з радістю прислухаюсь до мрій. 

 
Земля:       Це правда. Мрії в нас космічні: 

Складний  дослідження  незвіданого путь… 
Науки симбіоз  й можливості технічні 
У невідомі далі приведуть. 

 
США, Китай і Емірати, 
Підібравши слушний час, 
Свої космоапарати 
Запустили аж на Марс. 

 
Мета цього - дослідити 
Червону планету, 
Щоб у майбутнім запустити 
Чартерну  ракету. 

 
Місяць:      Двадцять  перший рік минулий - 
     Ось його харизма: 

 Відкриття в  землян епохи 
 Космічного туризму. 

 
Сім місяців у космосі носій-ракета 
Дослідним ровером Perseverance 
Свій  однотонний  марсоход з планети 
Успішно висадив на загадковий Марс. 
 

Марс:         Двадцять три камери (так  інформує NASA) 
Поверхню  кратера вивчали як могли. 
Цікавий факт - посадка відбулася 



Без інженерного втручання  із Землі. 
 

Земля:       Разом із  марсоходом на планету в гості 
Злетів роботизований  гелікоптер. 
Чуть більший  метра, двохкілограмовий, 
Він  фоторозвідку  проводить  дотепер. 

 
Британський  Бренсон - бізнесмен - 
Новини від космотуриста втішні: 
Кілька хвилин у невагомості й  цікава 
Онлайн-трансляція й приземлення успішне. 

 
А через 10 днів  четвірка відчайдухів: 
Джефф Безос,  Марк, Олівер  й поважна леді, 
11 хвилин літали і спустились 
На парашуті в капсулі як побували в небі. 
 

Місяць:     Має продовження космічна казка: 
16 вересня борт корабля Dragon 
(Компанія Ілона Маска) 
Відніс землян  за горизонт. 
 

Земля :      Захоплення вартує і  цей  факт: 
Місія NASA досі небувала - 
Це технологія - коротке слово DART. 
Мить астероїдам для хвилювань настала!. 

 
У чому суть? Змінити  швидкість й шлях 
Тих  астероїдів, що поблизу літають… 
А пробне  зіткнення Dart  корабля 
Фанати космосу детально  ще вивчають. 
 

Плутон:     Невже в майбутньому  буде квиток 
Не у  Париж чи Лондон  полетіти, - 
На комерційний косморейс - щоб вихід 
В капсулі у космосі здійснити? 
 

Земля:  Космічне  око - це про  «СІЧ – 2-30» 
                    Тринадцятого  січня запуск і супутник, 

Що  з України вдало відділився - 
І фото  цифрове Землі  в майбутнім. 

 
Юпітер:     Ділюся радістю: моя сестра Земля 

Через  два роки  станцію направить! 
Чекатиму ракету-носія, 
Що гостю через  вісім літ доставить. 

 



Вигляд ракети симпатичний, дружній: 
Чудо-малюнок їй прикрасить ніс! 
Автор - Яринка Закалюжна - 
Малюнок  перемогу їй приніс. 

 
2600 дітей фантазували… 
Фарби передавали кольором  думки, 
Які на різних мовах зазвучали. 
З Житомира  малюнок - фаворит. 

 
Супутники  «Калісто», «Ганімед», «Європа» 
Відкриють  таємниці для  землян… 
Чи є  на них вода? Яка погода? 

  І чи  існує неземне життя? 
 
Сатурн:     Я запитати все-таки посмію: 

Сестро - Земля, хворієш і до нині? 
Дай інформацію про пандемію, 
Людство  завдячує  вакцині? 
 

Венера:      До мене йдуть  відлуння слів  щомиті: 
Модерна, Файзер  та Коронавак. 
Можливо я допоможу здійснити 
Удар  хворобі? Що зробити, як? 

 
Меркурій:    Медичну маску  досі не знімаєш? 

   Невтішні цифри  полонять  ефір? 
   І нові хвилі , ніби в морі маєш… 
  Та все минеться з часом, ти – повір! 

 
Земля:        В нерівній боротьбі із вірусом людина 

Перемоги ще не здобула, 
А винайдена вченими вакцина 
Пом’якшити симптоми помогла. 
 
Підступний  вірус - це трансформер вмілий: 
То грізний «Дельта», хитрий «Омікрон»… 
Мутує швидко, наша зброя в «Дії» - 
Наука подолає цей фонтом! 
 

Уран:         Можливо  дивно  моя думка прозвучить: 
Давайте спробуєм експеримент незвичний - 
КОЛЯДКОЮ ПЛАНЕТ  цей вірус погубить, 
Якраз  в землян  були свята у січні. 

 
І хоч  для мене  тема ця нова, 
Кожна  планета по дві стрічки  скаже, 



І магія космічна  неземна 
Питання з COVIDом сестрі Землі розв’яже. 
 

Марс:         Замість  мелодії  візьміть у мене вітер - 
Він вміло підлаштується в слова! 
 

Місяць:      А моє сяйво  буде всім світити, 
Щоби колядка світлою  була. 

 
                    Планети  колядують: 
 
                   Колядкою у Сонячній системі  
                   Небезпечний вірус 
                   на Землі подолаєм! (Радуйся!) 
                   І, у першу  чергу, 
                   Ми землянам 
                   Здоров’я  побажаєм! (Радуйся!) 
 
Сонце:       До зустрічі   в ефірі  через  рік! 

Хай  двадцять  другий  не   несе  турботи! 
І по традиції -  безпечних  всім  орбіт: 
Без  катаклізмів, спалахів, негоди… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


