
СЦЕНАРІЙ СВЯТА ДО ДНЯ УЧИТЕЛЯ
 

1.  Доброго дня вам, шановні вчителі!
У першу неділю жовтня, у вас професійне свято
Сюди ми прийшли сьогодні, сердечно Вас привітати.
Учитель – це наша совість, взірець у житті єдиний
Без нього життєва повість , не пишеться у людини.
 
О, рідний, любий вчитель наш ласкавий,
Дбайливий друг наш з юних літ.
Ми вам слова принесли величаві
І наш учнівський радісний привіт.        
 
2.  В  цей  осінній  святковий  день  ми  проведемо  для  вас  вітальний
інтегрований  урок  з  різними формами навчальної  і  виховної  роботи.  І  як
заведено у вас спочатку оголосимо тему і мету цього уроку.
 
Отже,  тема  уроку  звучить  так:  „Учитель  спокою не  зна,  учитель  завжди  у
тривозі”.  
 
1. Мета  уроку:  у  доступній формі  донести до  свідомості  учителя  те, що він
Учитель  з  великої  букви.  Продовжувати  розвивати  слух  і  терпіння.
Формувати  загальнонавчальні  навички.  Розвивати  уміння  правильного
відпочинку. Засвоїти правила техніки безпеки при виконанні колективної
усмішки. Виховувати почуття любові та поваги до себе, як до своїх учнів.
 
2. Із року в рік вчитель продовжує себе в своїх учнях. Його думки, почуття
щиро  віддані  дітям.  Він  працює  на  майбутнє. Образ  улюбленого  вчителя,
доброго і вимогливого ми будемо пам’ятати все життя.
 
1.  Сьогодні  ваше  свято,  а  тому  ми  вшановуємо  всіх  тих,  кого  любимо  і
поважаємо.  Хто    вражає  нас  своїм  обсягом  знань.  Кого  ми  часом
ображаємо. Хто завжди бажає нам добра. Так, це ви, дорогі наші.

 
Вчительська доля – мудрістю вкрита,
Дзвенить вона сміхом дитячих сердець.
Вчительська доля – дощем раннім вмита,
Вона для людей буде вічним взірцем.

         Вклонімося низько вчительській долі
         І шану святу крізь віки пронесем
         Серця подаруєм в дитячих долонях
         І щедру любов принесем.
 



 
 
 
2.  Ми  подумали,  що,  можливо,  наших  вчителів,  як  і  звичайну  людину,
цікавить  майбутнє,  тому  придбали  газету  із  астрологічним  прогнозом  на
наступний тиждень.
     (Розгортають газету) Отож, якщо серед вас є :
 Овени, то у вас можливі проблеми зі здоров’ям, тому кожного ранку проводьте

пару годин у позі лотоса. А на роботі можете подрімати, тільки не забувайте
зосереджено  зсунути  брови,  тримаючи  в  руках  журнал  і  крейду,  якщо  вам
вдасться її знайти в школі.

 Тільці.  В  стосунках  з  завучем  у  вас  почнеться  новий  етап,  коли  в  кожному
класі   виявите по кілька двієчників.

 Близнята. Чекайте постійної навали  інспекторів райвно,  завуча, батьків,  їхніх
друзів та сусідів. Для них можете скласти графік відвідувань.

 Раки.  Стримуйте  емоції  на  уроках,  інакше  вони  звільняться  і  розбіжаться  по
класу. На їх шум може завітати директор.

 Леви. Фінансові проблеми найкраще вирішувати шляхом позичання  грошей у
знайомої профспілки.

  Діви.  У  спілкуванні  з  учнями  виявляйте  підвищену  агресивність,  аби  вас
першим не образили.

 Терези. Займіться гімнастикою на вашому городі.
 Скорпіон. Дайте  відпочинок  язику.  Стримуватись  буде  нелегко,  а  тому  і  не

стримуйтесь. Коллеги вас вірно зрозуміють і самі підкажуть, коли замовкнути.
 Стрільці. Чергове осіннє підвищення цін та невиплата зарплати вплине на ваші

справи. А тому не свистіть у класі, бо не буде грошей.
 Козероги. Головне  для  вас  зараз  –  спокій  і ще  раз  спокій. Тому  забудьте  про

все, візьміть лікарняний і спостерігайте, як росте домашній кактус.
 Водолій.  Якщо відчуєте наближення завуча під час проведення уроку, негайно

сховайтеся  в  іншому  класі  і  почекайте  поки  вона  розважатиме  учнів.  Не
забудьте подякувати її за це на перерві.

 Риби. Ваша творчість і ініціатива неприпустима. Інакше навісять справ більше,
ніж ви зможете зробити за час, що залишився до пенсії.

 
 А зараз для вас звучить пісня «                                                             »
 

Найкраща школа – ___________, її нікому не забути
  Бо тут працюють з року в рік, натхненні, творчі й мудрі люди.
 
Чудова школа, як ніде, поглянь навкруг, спитай усюди,
  Вам скажуть учні і батьки: працюють в ній найкращі люди.

 
        Хто кожен день, кожну годину, кожен час



         Віддавшися нелегкій повністю роботі
         Живе лиш думкою про школу і про нас
         Завжди за все і всіх в турботі?
 
        Особі такій – побажання сердечні,  аби не боліла йому голова,
         Аби в нього сили хватало й здоров’я, і школа найкраща в районі була.
         Збувались щоб вчасно всі задуми й мрії, щоб в школі життя вирувало весь
час.
         Щоб більше досягнекнь було, більше дії – прийміть ці вітання від нас.     
 
1.  Наші  найщиріші  побажання  директору  школи.  Вітаємо  вас,  шановний
Володимире Віталійовичу, зі святом.

 
2.   А  зараз ми  хотіли  б  вручити пам’ятку    для  вчителів  директору школи.
Хай висить вона на почесному місці  в учительській.

(Читають, а потім вручають директору)
Учителю, запам’ятай!
1.     Директор правий.
2.     Директор завжди правий.
3.     Якщо директор не правий – дивись пункт перший.
4.     Якщо ти не правий – значить ти не директор.
5.         Директор не спить – він просто закрив очі, не їсть – він набирається сил, не

запізнюється, а затримується на діловій зустрічі.
6.     До кабінету директора можна зайти зі своїми ідеями, але виходити з кабінету –

тільки з його.
 
1.  Дорогі вчителі. Я думаю, що після такої серйозної розмови прийшов час
фізкультхвилинки,  так  як  всі  ви  втомились.  Право  провести  з  вами
невеличку  розминку  надається  відомому  учневі  школи
________________________.

 
Фізкультхвилинка
         Ви сиділи, ви трудились,  вже й голівоньки втомились,
         Раз, 2, 3, 4, 5 – можна ними похитать.
         А тоді аж по цукерці можна пальчиками взять.
         Розмотали, в рот поклали, і гарненько пожували.
         Раз, 2, 3, 4, 5 – можна вже її ковтать.
                 Проковтнули, посміхнулись, до сусіда повернулись, чи не можна в нього
взять?
      Молодці!
 
Учителю – яке прекрасне слово!  Багато хочеться мені сказать.
Але про те я поведу тут мову, що вчителів потрібно шанувать.
Повинні бути вдячні ми довіку, за їхню віру, ласку і тепло,



За те, що розуміли нас, любили, за допомогу, чуйність і добро.
 
За ті знання, які ви нам давали, за те, що часто , як і ми були дітьми,
Любити землю й матір нас навчали, щоб ми росли хорошими людьми.
    
 
Щасливий директор, коли в нашій  школі
Розумний і добрий  його замісник.
Ващук Наталія Зіновіївна.
Отож ми сьогодні окремо вітаєм
Ту, в кого турбот, крім уроків, гора!
Спасибі вам треба сьогодні сказати,
Вклонитись низенько, прийшла вже пора!
 
Загинули б люди, повірте, без мови
Бо як би вони спілкуватись могли?
Якби говорити не вміли й читати
То дикі, печерні ще й досі були б...
         Я мовників всіх красномовно вітаю
         Із святом вас, любі мої вчителі
         Хай в день цей прекрасний на диво розквітнуть
         Всі квіти чудові моєї землі.
2. Наші вітання вчителям української мови та літератури Лавренюк Олені
Володимирівні та Глинюк Ірині Леонідівні.
 
Рученьки терпнуть, злипаються віченьки,
Боже, як хочеться спать!
Так мені ж треба оту зарубіжную
Зранку до ночі читать!
         Все переплуталось в бідній голівонці:
         Гамлет, Марія, Ремарк.
         ”Красное”, ”Черное”, ”Белая армия”
         И той Лаурин Петрарк.
1. Вітаємо вчителя зарубіжної літератури і російської мови – Покидько Ірину
Миколаївну.
 

Кажуть , школа споконвіку   то є храм науки
        Та до чого всі знання, як не вміють руки,
        Щоб зростали не ледачі учні, а старанні
        Є хороший їм урок – трудове навчання.
        То ж вітаю вчителів, що не тільки знають,
        А й уміють все робити , і других навчають!

2. Вітаємо Шрай Романа Романовича.
 



Інформатика – наука всім потрібна нині,
То ж купіть, батьки комп’ютер донечці чи сину.
Ну звичайно, учнів вдома ще комп’ютери не ждуть,
Та освоїти науку можна в школі, прямо тут!
         А вітання красне й щире вчителю чудовому,
         Я бажаю йому вдачі, завжди буть здоровому.
         Буть веселому, щоб щастя усміхалося завжди,
         А у школі й першокласник, щоб з комп’ютером „на ти”!
1.  Прийміть  вітання  Малярчук  Людмила  Василівна  та  Глинюк  Ірина
Леонідівна.
 
2.  Вітаємо  сьогодні  й  вчителів  початкових  класів:  Жовнірук  Аллу
Миколаївну, Малярчук Людмилу Василівну,  Михалюк Любов Романівну,
Ващук Аліну Яківну.
Бажаєм вам, щоб дітвора щороку в школу прибувала,
Щоб із дитячого садка таблицю множення вже знали
Завжди щоб добре без проблем ішов процесс педагогічний
Щоб не жаліли ви за тим, що в вас турбот багато вічно.
 В школі нашій вже віддавна, скільки школі нашій літ
Стільки разом і існує, чарівний книжковий світ.
Стріне там бібліотекар, допоможе все знайти,
Звідти вже ніхто не зможе в класс без книжечки зайти.
То ж вітання телі й світлі, тій, хто книгу знайде вам.
Провести урок зразково допоможе вчителям.
1. Вітаємо бібліотекаря Яручик Тетяну Сергіївну
 
В школі ми вчимо іноземні мови,  навіть ближчим став кордон
Стало рідне дітям слово:  «Хай! Привет! Хелов!».
Іноземна дивна мова так потрібна зараз всім
Особливо – в цих умовах, особливо – молодим!
2. Наші вітання вчителеві англійської мови Ковальчук Ірині Вікторівні.
 
«Хімія – наука віку», пам’ятаєм кожну Мить.
Так вже травлять всі Людину, що не знаєм що робить.
Хто з вас хімію не знає, і не поважає
Той у грудях, либонь, не серце, а лиш осмій має!
1. Вітаємо Вчителя Хімії – Ващук Наталію Зіновіївну.
 
Спасибі скажем фізкультурі, за те, що в нас вже сила є
Що нам, незграбним ведмежатам, красу і грацію дає!
Дорогі  наші  фізкультурники!  У  першому  класі  ми  з  вами  стали  на  старти. Ми
віримо, що переможемо всі труднощі. А разом з перемогою ви також залишитесь
в наших серцях.
2. Наші вітання вчителям фізичної культури Яручик Валерію Ананійовичу



та Матвійчуку Володимиру Вівталійовичу.
 
В далеке минуле і мандри прекрасні
В сучасні події, дебати щодня.
Учитель історії – маг і оракул
Бо дуже важливі дає він знання!
Історічку гречно зі святом вітаю,
Спасибі за вічний учительський труд!
         Ох ти, історіє, хто тебе знає?
         Де ті витоки, де джерело?
         Бо вже й книжок тих толкових немає,
         Що ще в роки застою Були!
1. Вітаємо вчителя історії Саванюк Марію Анатоліївну
 
На землі усі потрібні – і великі і малі…
І Людина й комашина – всі ми діти на землі…
Тож вітаєм педагогів, тих сьогодні з святом,
Що доводять на уроках, що Земля – нам мати.
То ж біологам бажаєм від душі сердечно,
Щоб жилося всім на світі мирно і безпечно.
Щоб усі уроки ваші , як себе любили
І з домашнім завданням на урок ходили!
2. Вітаємо вчителя біології та географії Косарика Віктора Павловича
 
Я фізиків радо сьогодні вітаю
Цікава наука про Всесвіт і світ.
А скільки законів, обчислень усяких!
І всі пам’ятати і знати всі слід.
         Спасибі від учнів за ваші уроки
         І щирі вітання із святом для вас
         Нові вам закони відкрити бажаю
         Хай буде в житті лише зоряний час!
1. Вітаємо вчителя фізики Михалюка Миколу Ананійовича
 
Міняється все, що в людини довкола,
Та світ є незмінний – світ точних наук.
То ж я математиків красно вітаю
За ріки із формул на дошках зпід рук.
         За те, що задачам , важким теоремам
         Щодня їм доводиться учнів учити
         Комусь таки треба. Без цифр і без формул
         В сучапсному світі не можна прожитии.
2.  Вітаємо  вчителів математики Михалюка Миколу Ананійовича  та Синю
Юлію Анатоліївну  



Пісня «_____________________»
 
18.  Закінчення
Тепер вже останнє слово моє
Бо в мене бажання для вас головне.
Хай красною буде учительська доля,
Щоб добре всім вам працювалося в школі.
Рятує хай ангелспаситель всіх вас,
Щасливі й здорові Були щоб весь час.
Хай мрія прекрасна веде вас в життя,
Щоб ладилось все і велось до пуття.
Живе хай надія у ваших серцях,
Натхнення і творчість дає без кінця,
Не зникне хай віра в Казки й чудеса,
Хай будуть із вами Любов і Краса.


