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Учителю! Для тебе всі барви життя! 
 

(слайд-шоу про кожного вчителя) 
 
Вед.1:  Вже осінь завітала в Україну 

І золотом покрила всі сади 
Лелеки відлетіли на чужину, 
А ми на Свято Вчителя прийшли. 
І навіть та берізка біля школи 
Сьогодні похилилась до землі. 
Уклін низький даруєм, як ніколи, 
Вам, дорогі і любі вчителі. 

Вед.2:  Як хочеться в цей день вам побажати 
Високих, ніжних і крилатих мрій. 
Повагу й шану всю сповна віддати 
І виконати задум всіх надій. 
 

(пісня «Вчителько рідна») 
 

Вед.3:  Перше шкільне свято – День знань. Перше вересня збирає в класи учнів 
та                вчителів повідомляючи  про те, що розпочався новий навчальний рік. 
Вед.4:  Перший місяць роботи вчителя у школі – суцільне планування: плани      
             навчальні,  плани виховні, плани календарні, гурткові. 
Вед.3:  Стихає шум, закінчується хаос, починається відносно спокійна робота,    
             але витівки  дітвори не дають їм спокою.  
Вед.4:  Отже, нарада в учительській при директору. 
 

(сценка) 
 

Вед.1:  Хороша школа завжди пишається своїми переможцями олімпіад,     
            учасниками конкурсів, лауреатами та призерами наукових конференцій. 
Вед.2:  І на фоні цього блиску та феєрверку талантів і геніїв так легко 
загубитися    
             звичайному вчителю, який щоденно шліфує ці діаманти. 
Вед.2:  І сьогодні для вчителів нашої гімназії, треба знайти  якісь особливі слова, 
які      
             налаштували б їх на ліричний лад, подарували б святковий  настрій. 
Вед.1:  Давай спробуєм. 
 

(художній номер) 
 

 
Вед.3:  Світ сповнений яскравих фарб і кольорів. Людина здавна звернула     
             увагу, як кольорова палітра впливає на події, настрій, здоров'я, навіть     
             на долю. Ми вирішили  дотримуватися законів колористики. 
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Вед.4:  У кожного з вас є фант визначеного кольору. Ваш вибір і випадковий і 
ні. 
             Увага, ви обрали синій фант!? 

Ви просто не могли вчинити інакше: мрійливі, романтичні, 
терплячі і надійні люди. Для вас було замовлено 
ексклюзивний варіант прогнозу погоди на новий навчальний 
рік. 
Увага! Погода в школі вашого перебування буде сонячною, 
лише інколи туманність у розумінні вимог керівництва, 
грози пройдуть стороною. 
Дощі радості очікуються місцями, ближче до святкових днів. 
Вітер змін в освоєнні нових технологій і методик буде лише 
в бік посилення ефекту останніх. У цілому в природи немає 
поганої погоди і – головне – умійте реагувати і 
перемикатися! 

Учень 1:  Шановні вчителі! 
Вас вітають ті, у чиїх серцях ви запалюєте бажання пізнавати світ, 
кому віддаєте свої знання, любов свого серця, чистоту своєї душі. 

Учень 2:  Земля без праці щедро не зародить, 
 Порожні зерна в колос не підуть. 
 І сонце гордо тільки там лиш сходить. 
 Де мудрі вчителі дітей ведуть. 

Учень 3:  Учителю! Важка твоя робота. 
Орати й сіяти, полоти бур'яни. 
Та урожай побачити охота –  
Яка ж людина піде у світи? 

Учень 4:  Дитина йде до школи – чисте поле: 
Посій, що хочеш – виросте усе. 
Укинеш зерна злоби – зійдуть болем, 
І вітер їх далеко рознесе… 

Учень 5:  Добра зернятка дуже вже дрібненькі, 
І сходять довго – треба їх глядіть. 
Але якщо зійдуть в малих серденьках. 
Не страшно тих дітей у світ пустить. 

(художній номер) 
Вед.1:  Бути вчителем не лише почесно, а й надзвичайно відповідально. Адже 
в  

             їхніх руках – дитячі душі. І не лише від батьків, а й від учителя      
             залежить,  якою людиною виросте сьогоднішній учень. 
 
Вед.2:  Ми чудово розуміємо, що працювати в школі дуже складно. Не раз ми  
             випробували  вчителів на міцність. Але ви завжди знаходили вихід зі    
             складної ситуації і за це ми  сьогодні вдячні вам. 
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Вед.3:  Спеціально для володарів червоного фанта – гороскоп на навчальний    
                                                                                                                     рік. 

Червоний колір – колір лідера, активності і життєвої енергії. 
Цей навчальний рік буде для вас роком відкриттів. 
Проявляйте ініціативу, приймайте сміливі рішення, 
обстоюйте свою точку зору. Усі проекти будуть успішними, 
керівництво відзначить вас і по достоїнству нагородить за 
працю. Рекомендовано взяти участь у конкурсі «Учитель 
року». Дерзайте! Хто шукає, той знаходить!!! 

Вед.4:  Білий фант. Це колір надії, новизни і відкриттів! 
Це колір, який поєднує в собі всі кольори. Порожнеча і 
наповненість, глибина і широта. Для вас побажання класиків 
і модерністів: 

 Хочеш бути щасливим – будь! 
 Вместе весело шагать по просторам. 
 Главней всего погода в доме. 
 Надежда – мой компас земной. 
 Любви все возрасти покорни. 
 Любовью дорожить умейте, с годами дорожить 

вдвойне. 
Пам’ятайте: ваше ставлення забарвлює подію в той чи інший 
колір. 
І на завершення: 

 Как здорово, что все ми здесь сегодня собрались… 
Вед.3:  І якщо ми почали говорити про кохання, то ця пісня звучить для вас. 

(пісня) 
Учень 6:  То хто ж вони, відважні педагоги, 

Що вибрали професію святу? 
Вони ступили на важку дорогу, 
Вони щодня в майстерності ростуть. 

Учень 7:  Художник голки, пензля а чи слова, 
Професор такту, майстер до сердець 
Освітлює знанням усе довкола. 
Учитель – достойний знань вінець. 

 
Вед.1:  Отже, жовтий колір. 

Це сонячні і яскраві люди – ви обрали жовтий колір. Девіз 
року: «Посміхайтеся,  посміхайтеся і ще раз посміхайтеся»! 
Медитуйте - уперед  до пізнання себе! Відкривайте світ поки 
що незатребуваних внутрішніх ресурсів: йога, бальні або 
східні танці, аеробіка, тренажерний зал, гімнастика, 
прогулянки на свіжому повітрі – усе це чекає вас у новому 
році. 
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Зробіть вибір -  і світ посміхнеться вам у відповідь. 
Неодмінно візьміть із собою колегу: і вам компанія, і йому 
стимул…Дерзайте: «Ви дарунок цьому світу»! 

Вед.2:  Помаранчевий колір. 
Доброта, ніжність, відвертість, легкість, свобода у всьому – 
навіть у виборі кулінарних вишуканостей. Гурмани, що 
тонко відчувають аромати спецій і прянощів! Вам сьогодні 
спеціальний рецепт бутерброда «З'їж сам і поділися з 
колегою». За основу бутерброда можна взяти будь-яку 
креатину ідею, а краще хлібобулочний або кондитерський 
виріб. 
Додайте заготівку – цитату класика або народну мудрість, а 
краще – ковбаски і сиру. Ще небагато зелені, тобто 
прикладів з особистого досвіду – і бутерброд готовий! 
Смачного! 

Вед.4:  Дзвінок з останнього уроку ще не означає, що робочий день учителя     
             закінчився. Стихає надворі шум, гаснуть ліхтарі, лише… у     
             вчительському вікні блимає світло. 
Вед.3:  Але благополучно закінчується навчальний рік. Ніжно світить    
             червневе  сонце, так  приємно відтягує кишеню відносно велика сума  
              грошей.    
             Грошей то ніби багато, але навіть за най економнішого витрачання їх    
             вистачає лише до середини серпня. І як  би не хотілося вчителеві    
             продовжити відпустку, але всі зусилля марні. І знов  прийшов новий     
             навчальний рік. 
Вед.4:  Але постає ще одна проблема: мода і стиль. 
            Отже, увага, фіолетовий колір – загадковість, багатогранність,     
                          інноваційність і,  

якщо хочете, гламур! Додайте до цього декілька 
рекомендацій від Валентина Юдашкіна і ви – Зірка в усіх її 
проявах! Мода і стиль, панування смаку і шарму, 
експериментуйте! 
Хто сказав, що класика неможлива без ексклюзиву? 
Спідниця – неодмінно має бути! Брюки теж обов’язково, 
навіть якщо ви їх ніколи не носили! Блузи і сорочки різних 
кольорів, фасонів і довжини! Костюми і кардигани й інші 
варіанти будуть актуальні. Фішка сезону брошки! Здивуйте 
світ!(художній номер) 

 
Вед.1:  Любі наші вчителі! 

Ми хочемо побажати вам розумних учнів і толерантних батьків, 
багато цікавих ідей і педагогічних знахідок. 

Вед.2:  І за жодних обставин не втрачати віру в Бога, любов до дітей і надію 
на краще. 
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Учень 8:  Коли, прорвавши відстані завісу, 
 На небі перша зірка променіє, 
 Від неї чую через морок часу: 
 НАДІЯ. 

Учень 9:  Коли стомившись сяяти на небі, 
 До ранку місяць тихо потемніє, 
 Ім’я він прошепоче на прощання: 
 НАДІЯ 

Учень 10: Коли багаття, стоптане вітрами, 
Безболісно і трепетно дотліє, 
Від нього нам залишиться на спомин. 
НАДІЯ. 

Учень 11: Коли над нами доля насміхається, 
Коли погасне вже остання мрія,- 
Залишиться малесенька жаринка. 
НАДІЯ 
 

Вед.3:  Повірте, що в наших серцях є багато тепла. 
            І  ми обов’язково віддамо його вам. І сьогодні, і завтра, і через багато     
             років. 
Вед.4:  А зараз на знак нашої глибокої пошани до кожного з вас прийміть ці 
квіти. 

(Діти дарують вчителям квіти) 
Уч.1:  Тим, хто учора із інститутів. 
Уч.2:  Тим, у кого сивина на скронях біліє, 
            Хто нудьгувати ніколи не вміє. 
Уч.3:  Тим, хто пізнати добро допоміг. 
Уч.4:  Тим, хто відкрив для нас тайни доріг. 
Уч.5:  Тим, хто нам крила дарує щодня. 
Уч.6:  Тим, хто відкрив нам жагу пізнання. 
Уч.7:  Тим, чия праця важка непроста. 
Уч.8:  Тим, чиє слово добром пророста. 
Уч.9:  Тим, хто відкрив нам науки світання. 
Уч.10:  Наші святкові і щирі вітання. 

(Заключна пісня) 
                                                                          Наталія Боровець 

                                                                              педагог-організатор 
Березнівської гімназії 

 
 
 

 


