Святкова програма

«Учительська доля –
то сад у красі»

Вступ:
На світі існує чимало професій, і всі вони необхідні, адже приносять користь людству.
Стати вчителем - це не просто обрати фах, це означає взяти на себе відповідальність за життя
і долю людей. Саме завдяки вчителю світ повниться добром і красою, даруючи дітям
прагнення знань, відчуття прекрасного і досягнення своєї мети.
На початку жовтня, коли шелестить падолистом осінь і снує в лузі мереживо бабиного
літа, а червонії жоржини пломеніють над землею, немов дарують весь свій жар любові,
Україна відзначає це прекрасне свято! Недарма у народі кажуть: "Письменник живе у своїх
книжках, митець - у своїх творах, а вчитель - у думках і справах учнів".

Звучить мелодія, відкривається завіса.

Ведучий 1:
Добрий день! Добрий, святковий день дорогі наші вчителі! Сьогодні ми розпочинаємо
мовлення першого телебачення для вчителів Канал-11.
Ведучий 2:
Здрастуйте, любі наші вчителі і педагоги! Ми раді привітати всіх вас із Днем вчителя!
Сьогодні у нас відразу два свята - День вчителя і відкриття нашого телеканалу. Тому давайте
починати наш святковий випуск новин!
Ведучий 1:
Добрий день! Добрий, святковий день дорогі наші вчителі! Сьогодні ми розпочинаємо
мовлення першого телебачення для вчителів!
Ведучий 2:
Здрастуйте, любі наші вчителі і педагоги! Ми раді привітати всіх вас із днем вчителя!
Сьогодні у нас відразу два свята - день вчителя, і відкриття нашого телеканалу. Тому давайте
починати наш святковий випуск новин!

Ведучий 1:
А почнемо ми його з випуску новин погоди. У нас в студії вже з'явився головний синоптик, і
ми передаємо йому слово.
Синоптик:
Зі святом вас, дорогі вчителі! Прогноз погоди на телебаченні для вчителів, з вами Наталя
Сонячна.
І так, сьогодні, 30 вересня всюди очікуються оплески в честь наших вчителів. А місцями
оплески будуть переростати в овації з поривами децибел до трьохсот! Також можуть
зустрічатися сльози щастя на очах учителів, і всюди буде світло від їх сліпучих усмішок!
Такий сприятливий і здоровий атмосферний фронт протримається до кінця дня. А якщо учні
будуть старатися, то цей фронт затримається ще на кілька днів або навіть тижнів!
Всього вам доброго, з прогнозом погоди вас знайомила Наталя Сонячна.
Ведучий 2:
А мені повідомляють, що з нами на зв'язок виходить наш власний кореспондент. І так,
Вероніко, ви мене чуєте?
Вероніка (кореспондент):
Студія. Так, я вас чую. Тут багато школярів, вони всі кудись поспішають. І зараз я спробую
дізнатися у них, куди вони так біжать.
Повз проходить учень.
Вероніка:
Добрий день! Скажіть, куди ви так поспішаєте з таким шикарним букетом квітів?
Учень :
Я поспішаю до школи, щоб привітати своїх вчителів з їх професійним святом!
Вероніка:
Може, ви хочете щось їм сказати?
Учень:
Вчителів поспішаю привітати я,
Любові і щастя їм побажати.
Букет шикарних квітів їм вручити,
І радісну посмішку їм подарувати!
Вероніка:
Чудові слова, спасибі! А ми бачимо ще одну ученицю. Давайте і до неї підійдемо.
Доброго дня! А ви кудись поспішаєте?
Учень 2:
Сьогодні ж день вчителя! І я поспішаю привітати своїх вчителів з їх професійним святом!
Вероніка:
Можете не поспішати, можете привітати вчителів через наш прямий ефір!
Учень 2:
Дорогі мої вчителі! Я рада, що навчаюся в школі, і що саме ви є моїми вчителями! Я
отримую справжнє задоволення від уроків, які ви ведете. Мені подобається бути вашою
ученицею. Ви все дохідливо і просто пояснюєте, і кожний ваш урок це свято!

Вероніка:
Чудові слова! А я передаю слово студії.
Ведучий 1:
Дякую, Вероніко. Ми бачимо, як всі учні поспішають до школи, який у них святковий
настрій.
І ось до нас в студію завітали учні молодших класів нашої школи, тож запрошуємо їх.
1.Є професія у світі —
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.
2.Тому гідний вчитель шани.
Так, любові і пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!
3.Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю вашу діти
Щиро вам дарують квіти!
4.Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить...
Учитель лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити і любить.
5.Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддать.
6.Учитель наче диригент,
Його оркестр — маленькі діти.
Урок — це чарівний момент,
Де можна щиро порадіти.
7.Бо діти, ніби мудреці
Працюють і відповідають.
І радісні хвилини ці,
Що так частенько випадають.
8.Учитель! Твій оркестр звучить!
І буде жити поки й віку.
Яке це щастя — просто жить…
То ж хай оркестр звучить без ліку
9.У першу неділю жовтня
У вас професійне свято.
Сюди ми прийшли сьогодні
Сердечно вас привітати.

10.Учитель — це наша совість,
Взірець у житті єдиний.
Без нього життєва повість
Не пишеться у людини.
11.Не має свого він часу,
Життя його — тільки школа.
Учитель — це дружні класи
Із радощами і болем.

12.Тож буде хай день безхмарним
У ваше прекрасне свято.
Працюєте ви не марно,
І можете святкувати.
13.А ми, вихованці ваші,
Щоб усмішка в вас не згасла,
Учитися будем краще,
Без двійок — таке в нас гасло.
14.Сьогодні – День учителя. В цей день
Ми кажемо звичайними словами:
Людського щастя вам, нових ідей,
Хай добра доля завжди буде з вами.
15.Сьогодні вітання щирі
Ми вам принесли з любов'ю.
Живіть у добрі і мирі!
Хай буде міцним здоров'я!
16.Всі дні в вас хай будуть світлі!
Не знайте біди ніколи!
Хай буде найкраща в світі
Улюблена наша школа!
Пісня.

Ведучий 2.- Ми подумали, що, можливо, наших вчителів зацікавить майбутнє , тому й
запросили астролога Катерину Зоряну.

Астролог – Я щиро вітаю усіх педагогів з їх професійним святом і хочу розповісти, що
віщують їм зорі.

Астрологічний прогноз на наступний тиждень.
Овени. У вас можливі проблеми зі здоров’ям ,тому кожного ранку проводьте кілька годин у
позі лотоса. А на роботі можете подрімати, тільки не забувайте при цьому зосереджено
зсунути брови, тримаючи у руках журнал.
Тільці- Чекайте постійної навали інспекторів, завучів, батьків. Для них можете скласти
графік відвідувань. Але за окрему плату у вигляді щомісячної премії можете пропускати і без
черги.
Близнята- У спілкуванні з учнями виявляйте підвищену агресивність, аби вони вас першими
не образили.
Раки- Стримуйте емоції на уроках, інакше вони звільняться і розбіжаться по класу. На їх
шум може прийти директор ,що негативно вплине на стан здоров’я вашої премії.
Леви- Якщо відчуваєте наближення завуча перед початком уроку, негайно сховайтеся в
іншому класі і почекайте, поки він розважатиме учнів. Потім на перерві не забудьте йому
подякувати.
Діви- Дайте відпочинок язику. Стримуватись буде нелегко, а тому і не стримуйтеся. Колеги
вас правильно зрозуміють і самі підкажуть, коли треба замовкнути.
Терези- Займіться гімнастикою на вашому городі. Подихайте свіжим повітрям та
поспілкуйтеся з природою, може хоч вона вас зрозуміє і пожаліє.
Скорпіони- Фінансові проблеми найкраще вирішувати шляхом позичання грошей у
знайомої профспілки. Якщо ж її не виявиться вдома, можете сміливо не писати на завтра
конспекти.

Стрільці- В стосунках із завучем у вас почнетьсяя новий етап, коли в черговий раз
відпустите учнів з 8 уроку.
Козероги- Чергове осіннє підвищення цін та тимчасове припинення роботи банкомату
негативно вплинуть на ваші справи. Тому не свистіть у класі ,бо не буде грошей.
Водолії- Головне для вас зараз-спокій і ще раз спокій. Тому не соромтеся, візьміть
лікарняний і спостерігайте, як росте домашній кактус.
Риби- Ваша творчість та ініціатива неприпустимі. Інакше навісять справ більше, ніж ви
зможете зробити за час, що залишився до пенсії.
Тож, дорогі вчителі, хай вам щастить! З вами була Катерина Зоряна.
Ведучий 1. - А якщо серйозно, то ми впевнені .що зорі завжди будуть прихильні до всіх
наших вчителів і до нашої школи.
Ведучий 2. - І віщуватимуть лише успіх, щасливу долю і довгий вік.

Музичний подарунок «Я бажаю»

Ведучий 1. – Наступна рубрика нашого випуску «Устами педагога».
Ведучий 2. – Готуючись до сьогоднішньої передачі, ми спілкувалися, брали інтерв’ю в
педагогів нашої школи. І ось, що цікавого ми дізналися.
Ведучий 1. – Ми поцікавились, на якому транспорті вчителі добираються до школи.
Відео.
Ведучий 2. – Як наші вчителі називають учнів, які запізнюються на уроки?
Відео.
Ведучий 1. – Нам цікаво, чим займаються наші вчителі на педраді?
Відео.
Ведучий 2. – Як зустрічають наші педагоги початок канікул?
Відео.
Ведучий 1. – І в нас ще виникли запитання особистого характеру. От, наприклад, у Руслана
Павловича ми дізналися, коли і де він познайомився зі своєю дружиною?
Відео.
Ведучий 2. – Ірину Миколаївну ми попросили розповісти про свого чоловіка.
Відео.
Ведучий 1. – А Григорій Євгенович розповів нам про свою дружину.

Відео.
Пісня.

Ведучий 2. Для вчителів нашої школи сьогодні прозвучить особливе вітання, яке, я
сподіваюся, подарує святковий настрій. Цими днями в Україні перебуває з офіційним і
творчим візитом одна знаменитість. Тому, у зв′язку зі святкуванням Дня учителя до нас у
школу завітав із сонячної Італії почесний гість – сам Тото Кутуньйо.
Довідка: – Тото Кутуньйо – популярний і відомий співак , мега- зірка італійської естради.
Ведучий . Отже запрошуємо його до слова.

Т. Кутуньйо. Буенос діас, міо амігос!
Перекладач. Доброго дня, шановні пані та панове!
Т. Кутуньйо. Бон джорно, мучачос!
Перекладач. Здоровенькі були!
Т. Кутуньйо. Міо псевдонімо ест Тото Кууньйо.
Перекладач. Мене кличуть Тото Кутуньйо.
Т. Кутуньйо. Аморе професоре…
Перекладач. Дорогі вчителі!
Т. Кутуньйо. Мафія коза ностра…
Перекладач. Представники профспілки працівників освіти.
Т. Кутуньйо. Мама мія!
Перекладач. Шановний пан директор!

Т. Кутуньйо. Салюто ваша портрето!
Перекладач. Вітаю у вашій особі…
Т. Кутуньйо Університето, педрадо й падре комітето!
Перекладач. Усі органи шкільного самоврядування!
Т. Кутуньйо. Міо фанато Віталій Кличко!
Перекладач. Я безмежно люблю Україну!
Т. Кутуньйо. Беліссімо поздоровіссімо з карнавало де педагого.
Перекладач. Я дуже хочу поздоровити всіх учителів з їхнім святом!
Т. Кутуньйо Карнавало-фестивало ля фініта, а ля шопинг в Мілані!
Перекладач. На жаль, канікули закінчились.
Т. Кутуньйо. Бандіто, садисто, барбосо, терористо, кам бек університето!
Перекладач. І всі учні знову повернулись у школу.
Т. Кутуньйо. Кошмаро на уроко, бедламо на перерво…
Перекладач. Щоби знову взяти участь у навчальному процесі.
Т. Кутуньйо. Професоро-пахіто…
Перекладач. Закохані у свою роботу викладачі…
Т. Кутуньйо. Арбайтен, Папа Карло.
Перекладач. Із радістю їм у цьому допомагають.
Т. Кутуньйо. Міо Амігос! Запрето проблема целлюліто…
Перекладач. Дорогі вчителі!Бажаю вам зберігати молодість і стрункість.
Т. Кутуньйо. Гривня баксо міліоно…
Перекладач. Підвищення заробітної плати.
Т. Кутуньйо. Прогібанто перед ля адміністранто.
Перекладач. Мати добру репутацію в начальства.
Т. Кутуньйо. Канікуляро беспредєло!
Перекладач. Збільшення канікул.
Т. Кутуньйо. Фініта ля комедія.
Перекладач. Якнайшвидшого закінчення навчального року.
Т. Кутуньйо. Аморе Казанова.
Перекладач. Щастя в особистому…
Т. Кутуньйо.Бастарді-дармоїді, зануді-остолопі.
Перекладач. І сімейному житті!
Т. Кутуньйо. Аморе
Перекладач. Поважаю, люблю, цілую!

Музичне вітання.

Кінцівка. Виходять учні 11 класу

1. Шановні наші, любі і рідні вчителі! Це свято ми приготували для Вас з теплом,
ніжністю та любов`ю!
Адже, Ви заслуговуєте найбільших нагород, найвищих відзнак за свою віддану
працю.
2 Бажаємо Вам здоров’я, миру, наснаги і добрих людей на Вашому життєвому шляху!
3 І завжди пам’ятайте, що ви заслуговуєте найголовнішого – бути щасливими!
4.Шановні вчителі!
Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.
Щастя, здоров’я й успіхів вам бажає,
Дай вам, Боже, ще довго молодіти,
Та й не одну осінь ще з нами зустріти.
5.За те тепло, що в серці нам вкладаєте,
Любов до рідної землі,
За те добро, якого нас навчаєте,
Разом:

Спасибі, дорогі учителі!

6. Порадники і друзі – вчителі –
Нелегкий час вирує по Вкраїні.
Обов’язок ваш на святій землі
Нести просвіту. Поспішайте нині,
Розбуджуйте національний дух,

Будуйте Храм,
Сійте зерно науки,
Шляхетністю запалюйте вогні,
Мужайтеся і не складайте руки.
Здоров’я вам і мудрості, і сил,
У праці – не спокою, а натхнення,
В польоті завжди вам – орлиних крил
7.Схиляються дорослі і малі –
Низький уклін вам, щедрої вам долі.
Ви ще і ще лишайтеся у школі,
Щоб вік ваш без дітей не замілів.
8.І будете ви завжди на Землі
Для учнів, як одна свята родина.
І доти буде жити Україна,
Поки живуть у ній Учителі.
Фінальна пісня

