Свято

«Учительська доля –
висока зоря,
запалена серцем,
любов’ю зігріта»,
приурочене до Дня вчителя

Вед. Вклоніться, люди, вчителю своєму,
Володареві слова і пера,
Крізь біль і радість,роздуми і втому
Любов його безсмертна проросла .
Вед. Любов учителя не зна кінця ні краю,
Не рветься ні на мить гаряча нить,
Любов учителя ніколи не вмирає,
Вона у серці учня пломенить.
Вед. Дорогі наші педагоги! Сьогодні ми зібралися в цьому залі неспроста. За
дорученням учнів школи, наших батьків ми щиро вітаємо Вас з чудовим святом
- Днем вчителя .
Вед.Хай творчий вогонь в вашім серці не згасне,
Хай сили невичерпні ваші цвітуть,
Гордіться по праву за світлий, прекрасний,
Великий , почесний учительський труд.

Вед. Дорогі вчителі! До вас сьогодні слова щирої шани , сердечної вдячності.
Ваша праця мудра і благородна. Розум, серце, душу, здоров"я впродовж усіх
років ви віддаєте своїм вихованцям. Як мама, проводжаючи дітей в дорогу,
віддає з рушником частинку свого серця, щоб зігрівало воно на життєвих
перехрестях, так і ви передаєте з частинкою серця знання. Мабуть, велике воно,
учительське серце, раз настільки вистачає його.
ПІСНЯ «Вчителі» -(Ясени)

Вед. Існує притча. Коли народжуєтся дитина,Господь благословляє її у білий
світ своєю рукою. Покладе на голову-мудрою буде , на серце-милосердною,на
руки-майстром слова,діла. А цій людині Господь одночасно поклав на голову,
серце, руки. Ім"я цієї людини-Вчитель
1. Шановні наші вчителі!
У першу суботу жовтня
У вас професійне свято.
Сюди ми прийшли сьогодні
Сердечно вас привітати.
2. Учитель- це наша совість,
Взірець у житті єдиний.
Без нього життєва повість
Не пишеться у людини.

3, Немає свого він часу,
Життя його-тільки школа.
Учитель-це дружні класи
Із радощами і болем.
4. Від перших навчальних кроків
До випуску й атестатів
Одинадцять довгих років
для нас ви - як мама й тато.
5. Душевні ви, справедливі,
І цим нас завоювали,
До наших проблем чутливі,
Хоч є в вас своїх немало.
6. Тож буде хай день безхмарним
У ваше прекрасне свято.
Працюєте ви не марно,
І можете святкувати.
7. А ми, вихованці ваші,
Щоб усмішка в вас не згасла,
Учитисябудемкраще,
Без двійок-таке в нас гасло.
8. Сьогодні вітаня щирі
Ми вам принесли з любов"ю.
Живіть у добрі і мирі!
Хай буде міцним здоров"я!
9. Всі дні у вас хай будуть світлі!
Не знайте біди ніколи!
Хай буде найкраща у світі
Улюблена наша школа!
10. Вас за труди всі люди поважають,
Бо несете ви правди сонця світ.
Нових здобутків вам усі бажають
І ми даруєм сонячний привіт.
11. Спасибі вам, що ви на світі є,

Що сієте добро, як щедрий колос.
12. Усім вам побажання щирі
Шле сьгодні наша шкільна сім"я.
І пісню цю, дарунок милий,
Від усього серця вам співа.
Пісня «Барви осінніх днів»

13. Кожна дитина на нашій землі,
Де б не була і ким би не стала,
Шану підносить, учителю, Вам!
І ми разом скажемо:
(Всі) "Вчителю слава!"
14.. Кожен, хто справі учительській вірний,
Хто свою душу дітям віддавав,
( Часто - за фахом, та більш- за покликанням!),
Іспит любові дитячої склав.

15. Немає оцінок-лиш наше визнання,
Очі уважні цілий урок.
А подарунком найкращим хай буде
Квітів осінніх барвистий вінок!
16. Вплетемо у нього червону калину,
Щоб рід Ваш, учительський,ріс і міцнів,
Нехай розростається наша родинаСім"я українських дочок і синів!
17. А я додаю гілку дуба зеленуСимвол безсмертя,здоров"я, снаги!
Щоб молодим,енергій і дужим
Були Ви,вчителю наш,назавжди!
18. Троянди від щирого серця вплітаюХай віру,надію,любов принесе!
Красою наповнить життя,зачарує
І від буденності ,вчителю,вас спасе.
19.Я хочу піднести квітку блакитнуАйстру! Як очі малих дітлахів,
Що дивляться прямо в душу,як небо,
Що крилами манить вільних птахів.
20.Від мене прийміть чорнобривців духмяних!
Символ Вашої вроди,краси!
Просимо дуже: вінок наш яскравий
В серці своєму довік пронесіть!
Пісня «Букет осінніх побажань»
Учень: А зараз сценка "Виховання дитини по телефону"
(вчителька дзвонить по телефону)
Вчителька:
Алло, синок привіт, як там твої справи.
Я дзвоню із школи.
У нас сьогодні педрада.
Я сьогодні затримаюсь.
Ви там з татом якось без мене, добренько.
Уроки вивчив?
А що вам задавали?

Палички?
Ой молодець?
І кружечки?
А, то ти кругленькі намалюй, кругленькі кружечки.
Ну все, бувай
Ведучий:
Минуло п’ять років
(вчителька дзвонить по телефону)
Вчителька:
Алло, синок, привіт, це твоя мама.
В нас сьогодні дискотека в десятому класі, я затримаюсь.
Ти там з татом без мене.
Ви поїли?
Як немає?
А макарони?
Ще вчора з’їли?
А каша?
Вже з’їли?
А, то скажи, хай тато купить сухариків, зробиш собі чайку.
Ну добренько, все, цілую, бувай.
Ведучий:
Пройшло десять років
(вчителька дзвонить по телефону)
Вчителька:
Алло синок, привіт, як там твої справи.
Добре?
Уроки вивчив?
Як не задають?
Взагалі не задають?
Що, ти вже в інституті?
Синок, а в якому?
Ведучий:
Минуло п’ятнадцять років
(вчителька дзвонить по телефону)
Вчителька:
Алло, синок, це мама
Як не синок?
Внучок?
Ой, внучок, я замоталась, в нас сьогодні збори батьківські.
Ну ви з батьком якось без мене?
А з дідусем?
Ви там поїли, да?

А на уроки що задавали?
Палички?
А.
І кружечки?
То молодець.
А, то ти кругленькі намалюй, кругленькі кружечки, добренько.
Ну все, бувай

Учень. Ви бачите, яка тяжка і відповідальна праця вчителя. Адже учитель
прикладає стільки зусиль заради інших дітей, забуваючи за свою сім’ю та діток.
Сердечно дякуємо вам.
Пісня «Мамина калина»

(Учні молодших класів)
1. Шановні наші вчителі,
Прийміть вітання від найменших учнів
Ми ці рядки читаємо від душі,
Щоб було більш у вас слухняних учнів.
2. Ми всі так хвилювались,
Усі у мам своїх питались,
Чи на місці банти, стрічки,
Чи рум’яні у нас щічки,
Чи ви скажете про нас:
«Наші діти – просто клас!»
3. Нам казали учні школи,
Що проблем у вас доволі.
І педради, і наради,
І об’їздів із району.
Атестації, контрольні,
Перевірки з обл. ОНО.
4. А ще у вас атестації,
Курси підвищення кваліфікації.

Знаємо : всього доволі,
Знаємо вимоги у школі.
5. Клумби, щоб завжди цвіли,
У святкові й будні дні.
В класах щоб усе блищало,
І на місці щоб лежало.
Інформація шкільна
Щоб у папках вся була.
6. Бажаємо в щасті жити,
Не хворіти, не тужити.
Наших внуків ще повчити.
7. Щоб у всіх були квартири,
І машини, й дачі,
Щоб вас доля не минала,
Була гарна вдача.

Сценка «Бабусі»

На лавочці сидять дві бабусі і одна з них плаче, бо її внучка збирається стати
вчителькою.
Бабуся 1: Здорова була, Пилипівна! Як справи?
Бабуся 2: І тобі, дай Боже, здоров'ячка! Те-е-е... Несторівна, погано все, валідол
п'ю, внучка з розуму зійшла, прости Господи-и-и… Ото тих сералів як
надивиться.. Якби ж було до толку якого, га-а-а…
Бабуся 1: І чого б то така придибенція?
Бабуся 2: А така придибенція, що всім придибенціям найбільша придибенція!
Світ такої придибенції з усіх придибенцій придибенції не бачив!
Бабуся 1: І що? Так уже й не бачив!
Бабуся 2: Так і не бачив. Бо моя вчителькою хоче стати... (пхикає)
Бабуся 1: А хіба погано вчителькою бути? Указочкою собі по дошці водиш, та й
водиш! Ще ж не мішки на горбі тягати, н-дя… Язиком плескать, тю-ю.. Знала б
ти чого, Пилипівна, ревіти та душею трясти!
Бабуся 2: Та що ж хорошого, діти знаєш зараз які грамотні, що ну! Такі вже
грамотяки, що прямо як на тих цукерках написано. Шиколадних.
Бабуся 1: А що там написано, на тих цукерках? Я вже стара, не добачаю
прочитати.
Бабуся 2: Йо-ма-йо!
Бабуся 1: Не ругайтеся, Пилипівно!
Бабуся 2: Я й не ругаюся, Боже збав, то на цукерках таке. Внуку хтось угостив.
То мені дала укусить на оцей зуб, що сиротою в роті зостався. Ото тепер і діти
такі. Тоже сироти. Тіко на розум. Точно – сполшне тобі йо-ма-йо! Їм тільки
гуляти, вчитися не хочуть, нервів не хватить. А ти про указку. Та якби тою
указкою, прости Господи, можна було би якого перехрестити, та по тому мєсту,
що м’яке. Гляди, може, й діло було би, та наука полізла би в голову через те
самеє мєсто. А то ж тепер – не тронь! А воно тобі лобурем і виростає. Навчиш
таких, ага..
Бабуся 3: Здрасьтє, дєвочки, про що так цікава діскусія? (сідає на лавочку)
Бабуся 2: Так от у Пилипівни внучка вчителькою хоче стати...
Бабуся 3: Йо-ма-йо!
Бабуся 2: Ти що, цукерки такі їла?
Бабуся 3: Нє, то я так ругаюся.

Бабуся 1. А що, і тобі професія не дуже?
Бабуся 3: А де ж там те дуже, га? Де те дуже?! От ще, це ж купа зошитів,
табличку множення щодня повторяй, а там, як заміж вискоче, то в хаті голодний
чоловік і діти, у школі нєрвотрьопка, а ти чоловікові замість борщу уроки
готуй…
Бабуся 2: Ось я і кажу ...
Бабуся 1: Ну ні, ви не праві, а якщо вона завучем, а потім і директором стане?
Бабуся 2: Ага, та до того часу посивіє.(ридає) Директором? Внучка? Та ти що,
це ж взагалі круглий рік тобі пиши звіти, якісь накази, санстанція бацилами
засмикає, районо усю душу витрясе, а молоді вчительки неслухів директором
лякатимуть, як тою чупакаброю!..
Бабуся 1: А платять-то − капєйкі!
Бабуся 3: Ну да, але ж бувають і інші роботи таки гарні... Грошовиті…
Бабуся 1: Там хорошо, де нас нема!
Бабуся 3: А нас нема ніде!
Бабуся 1:Як це – нема нас ніде?
Бабуся 3: Бо ми на пенсії!
Бабуся 2: А може, онука таким вчителем стане, як вчителі з нашої школи, і
любити її учні будуть, і поважати?
Бабуся 1: Так, але поки ще вона виросте, вже й не знаєш, чого й чекати.
Бабуся 3: А скільки років внучці?
Бабуся 1: Так п'ять, читає сама, співає. Рахує до десяти…
Бабуся 2: Тьху ти, чого заздалегідь переживати, ще стільки часу, можна
вибрати, де працювати і і як заробляти. А можна й передумати.
Бабуся 1: Може і правда... Шановні вчителі, а що скажете – чи варто внучці
вчителем працювати?
(Учні 11 класу)
Учень 1 : Дорогі вчителі !
Скільки сонячних літ
Ви вели нас до храму науки !
Дорогі вчителі,
Шлем земний вам уклін

І цілуємо святі ваші руки.
Учень 2 : Дорогі вчителі !
До небес від Землі
Ви уміли серця піднімати !
Дорогі вчителі !
Шлем земний вам уклін
І бажаємо щасливого свята !
Учень 3 : Дорогі вчителі
На пташинім крилі
Ви несли нас у казку крізь будень !
Дорогі вчителі,
Шлем земний вам уклін
І безмежно, довірливо любим!
Учень 4 : Скільки б не судилося страждати,
Все одно благословлю завжди
Мить коли учитель – математик
Каже : «Піднімайсь ! До дошки йди!»
Учень 5 : Мить, коли окрилений філолог
Прорікає : «Пишемо диктант!»
А рішучий завуч б’є на сполох ;
«Кинь шпаргалку ! Розвивай талант!»
Учень 6 : Мить, коли усміхнений директор
На контрольну радісно спішить,
А галантний дядечко-інспектор
Документи в папках потрошить !
Учень 7 : Коли тести пропонує фізик,
Музикант настроює рояль,
Як біолог марно сушить мозок,
А географ дує, як містраль.
Учень 8 : Як історик датами морочить,
Фізкультурник біга, як Пеле.
Зарубіжник читає серенади,
Трудовик монтує «Шевроле»,
Як завгосп комп’ютерами марить,
Бібліограф книги роздає.

Учень 9 : Скільки не судилося б ходити
В перший клас читати «Букваря»,
Школу рідну будемо любити
Ту, де кожна вчителька – зоря !
Танець дівчат.
Сценка «Цигани»
Інтерактивна гра «Сканер»

Флешмоб вчителів
Учень: Любі наші наставники! Обіцяємо вам бути гідними вашої мужності і
мудрості, старатимемось надалі дарувати вам тільки радість.
1. Чим за турботу вашу віддячимо?
2. Тим, що ми зробимо!
3. Тим, що побачимо!
4. Тим, що збудуємо!
5. Тим, що розоремо!
6. Тим, що омріємо!
7. Тим, що поборемо!

8. Тим, що засіємо!
9. Тим, що відкриємо!
Разом: Тим, шо на краще змінити зуміємо!
Пісня «Берізка»

