
 

СЕРЦЯ  ВІДДАЄМО  ВЧИТЕЛЮ 

 

(сценарій – привітання ) 

 

Дата проведення: 28 вересня 2018 

Час проведення: 11.00 

Місце проведення: актова зала 

  

 

На  фоні  пісні  «Учитель»  презентація  «З  Днем  учителя!» 

 

Ведучий : Дорогi вчителi! До Вас сьогоднi слова щирої шани, сердечної вдячностi. Ваша праця 

мудра i благородна. Розум, серце, душу, здоров’я впродовж усiх рокiв ви вiддаєте своїм вихованцям. 

Ведучий :  Як мама, проводжаючи дiтей в дорогу, вiддає з рушником частинку свого серця, щоб 

зiгрiвало воно на життєвих перехрестях, так i ви передаєте з частинкою серця знання. Мабуть, велике 

воно, учительське серце, раз на стiльки його  вистачає … 

  

 Ведучий.Учительське  серце…  Із  чим  його  можна  порівняти?  Можливо  із  Галактикою,  яка  не  

має  меж?… 

Ведучий : А  можливо  із  Сонцем яскравим,  яке  дарує  нам  усім  світло?… 

Ведучий : А  давайте  порівняємо  його із океаном,  який  дрімає  і  бурлить сотні  років…. 

Ведучий : Ні,  ми  не  зможемо  порівняти  його  ні  з  чим, бо Серце вчителя – скромне і чисте, як 

стяг. 

Ведучий :       Щедрість серця – як щедрість кохання. 

Невичерпне воно, і йому жити віки – 

В нім майбутнє Вкраїни, її процвітання 

І невписані слави нові сторінки. 

Ведучий : А ти знаєш, хто на вічне дитяче запитання  «А  чому?»  навчає 

нас  шукати  відповідь  самостійно? 

Ведучий Звичайно, вчитель! 

Ведучий А хто використовує увесь діапазон  своїх  голосових зв’язок, намагається  дати  нам 

на  перерві  все  те , що  не  давалося  роками  на  уроці? 

Ведучий Учитель! 

Ведучий Хто придумує нам  7-8 годинні  домашні  завдання, відволікаючи 

нас  від  впливу  вулиці,  телевізора  і  Інтернета? 

Ведучий Учитель! 

Ведучий  А 

хто  й  дня  не  може  прожити  без  наших  батьків,  повідомляючи  їм  про        наші  найрізноманітні

ші  досягнення  ? 

Ведучий Звичайно, вчитель! 

Ведучий  Кому 

за  один  день  доводиться  виступати  в  ролі  вихователя,  суспільного  діяча,  психолога, 

художника,  космонавта? Кому? 

Ведучий Учителю!  

Ведучий Ми зустрічаємося  з нашими  вчителями  щодня.  Нам  здається,  що  вони  –

  наші  добрі  знайомі,  що  ми  знаємо  про  них  все.  Та  чи  так  це?  Можливо  нам  відома  лише  од

на  половинка  їх  душі  та  серця.  Сьогодні  ми  постараємося  відкрити  другу  половинку  душі  наш

их  наставників… 

Ведучий Тому нашу святкову зустріч ми  і  назвали  «Серця  віддаємо  вчителю» 

 

Відеопризентація «З Днем вчителя» закінчується. 

 

Ведучий :До привітання запрошується директор школи Лариса Іванівна Карпець 

Звучить  мелодія ___________________________   На сцену виходять учні 8 класу: 



Учень : 

Від Корсики до Нової Землі,  

Від Флориди і аж до Сахаліну -  

В усіх куточках світу вчителі  

Повагу й шану здобули незмінну. 

Учениця : 

В Іспанії, де пристрасний народ  

Кориду полюбляє до нестями, 

Іспанський вчитель, наче Дон Кіхот,  

Воює з дітьми, наче з вітряками. 

Учень : 

В Америці без кольтів на урок 

З'являтися учителю негоже,  

Та перш ніж натискати на курок,  

Він часом учнів опитати може. 

Учениця : 

У Африці оцінювання знань  

Проходить за якимось дивним планом:  

Не вивчив - то отримаєш банан,  

А якщо вивчив - навіть два банани. 

Учень : 

Японські учні в білих кімоно  

Засвоюють, як двічі два - чотири, 

Що як учитися вам не дано,  

То краще вже зробити харакірі. 

Учениця : 

Є на Кавказі правило старе:  

Щоб кожен Гіві твердо знав програму. 

Грузинський педагог кинджал бере  

І в школу виклика грузинську маму. 

Учень : 

Є ще для вчителів важлива річ:  

Щоб якнайбільше знань вони давали,  

Їм радісно співають день і ніч  

Грузинські голосисті генацвале. 

Діти співають на мотив грузинської народної пісні «Суліко», поділившись на три голоси: дівчата - 

на перший, другий голоси; хлопці - третій голос 

Голос 1:Сонечко встає 

Голос 2:1 шумить трава, 

Голос 3: Шумить трава, 

Голос 1: Бачу стежку ту. 

Голос 2: Де проходиш ти 

Голос 3: Де ти проходиш! 

Всі. 

Вчителько, моя ти зоре світова,  

Де тебе шукать, де тебе знайти? 

Голос 3: 

Звичайно, в школі!  

На столі лежить, 



Голос 1: Ой, вах! 

Голос 2: Ой, вах! 

Голоси 1,2: Одинокий апельсин 

Голос 3: «Савсем адин»! 

Всі: Вчителько, моя ти зоре світова, 

Голос 3:Апельсин приніс мій син, 

Голоси 1,2:Дев'ятий син. 

Голос 3: Я ж йому казав, що він грузинський слон: 

Всі: Треба було дати лимон. Вах! 

Учениця : 

Для всіх індусів слово «педагог»  

Звучить, як «гуру», коротко й красиво:  

Терплячим має бути він, як йог, 

І восьмируким, як великий Шива. 

Учень : 

Індійський вчитель в школі - бог і цар,  

Тому йому і шана, як цареві ж...  

Він на уроках школярам «Буквар»  

Читає з «Камасутрою» впереміш. 

Учениця : 

В Бразилії ніхто з нас не бував,  

Тому й знання про неї в нас убогі:  

Є там у джунглях безліч диких мавп,  

А в школах - безліч диких педагогів. 

Учень : 

Танцюють самбу там - не гопака -  

І від народження усі там футболісти,  

Єдине, що учителів ляка,  

Аби на кактус зопалу не сісти. 

Учениця : 

В Італії учительські ряди  

Міцнішатимуть здавна і понині -  

Тамтешні діти гратимуть завжди  

На нервах, як на скрипці Паганіні. 

Учень : 

Як вчитель там Везувієм ревів -  

Ні віршем не опишеш, ні у прозі... 

І гроші на ремонт з усіх батьків  

Щомісячно стягають мафіозі. 

Учениця : 

Китайський педагог до скрути звик,  

І тим своє засвідчує величчя...  

Там в кожнім класі - двісті чоловік, 

І всі, звичайно, на одне обличчя. 

Учень : 

Тим, хто куштує паличками рис,  

Дешеві черевики не в новинку,  

То ж головний їх вчительський девіз:  

Один за всіх, а всі давно на ринку. 



Учениця : 

Що ж, світовий педагогічний склад  

Здобув повагу й шану неодмінну,  

Та все ж негоже ставити їх в ряд  

З учителями неньки України. 

Учень : 

У них до всього ставлення своє  

И любов до них ми особливу маєм,  

То ж залишайтесь тими, хто ви є.  

Учителів усіх країн - вітаєм! 

 

Ведучий Сьогодні ми окремо  вітаємо з професійним святом наших молодих вчителів. Для 
вас – подарунок  (кошик яблук). 
Ведучий Чому саме яблука – запитаєте ви! Золоті яблука Гесперида повертали молодість і 
давали сили тим, хто їх скоштував, тому ваша молодість і ваші зусилля обов’язково 
приведуть   до успіху! 
Ведучий «Яблуко розбрату» – означає предмет суперечок, а в суперечці, як відомо, 
народжується істина. Шлях до істини – це шлях до самопізнання. Тому саме з яблука 
почнеться вас педагогічний марафон1 і неодмінно зелені яблука почервоніють на шляху 
подолання марафонської дистанції. 

 

Ведучий : Хоч сьогодні – учительське свято, та хочеться привітати також людей, які працюють в 

нашій школі, але не викладають ніяких предметів. Це технічний персонал, кухарі, охоронці, водій. 

Адже вони також уболівають за   нас,  роблять так, щоб школа справді стала для всіх затишним 

рідним домом., щоб ми навчались в теплі, в добрі і були ситі. 

Ведучий :  

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І свято радісне приходить знов і знов. 

А доля хай дарує з кожним роком 

Вам щастя, радість, мудрість і любов 

 

Ведучий :Дорогі наші працівники освіти. Ми прагнули, щоб сьогоднішній робочий день був для вас 

незвичайним. Наскільки нам це вдалося, оцінювати вам. 

 

Ведучий : А на  завершення  своїх  привітань ми пропонуємо вам переглянути відеоролик. 

Операторами були учні 9-го класу, а режисером і майстром монтажу Кот Олег, учень 11 класу, який 

цими роботами хоче порадувати свою маму вчительку математики Ольгу Миколаївну Кот. 

 

Відео №1  Що думають про нас вчителі. 

Відео №2 Думки вчителя вголос. 

Відео №3 Крилаті фрази наших вчителів. 

 

Учень 1.     Дорогі освітяни! Ми щиро вітаємо вас із професійним святом! 
Учень 2.     Бажаємо вам здоров’я міцного, щастя п’янкого! 
Учень 3.     Учнів вдячних, батьків обачних! 
Учень 4.     Чистих ранків, сонячних світанків! 
Учень 2.     Променів сонця у кожне віконце! 
Учень 1.     Ніжної ласки, душевної казки! 
Учень3.      Грошей без ліку, довгого віку! 
Учень 4.     Бувайте веселі, бувайте здорові! 
Учень 1.     В багатій оселі, взаємній любові! 
  (Пісня “Ми бажаєм щастя вам добра») 



 


