
СЦЕНАРІЙ  СВЯТА  ДО  ДНЯ  УЧИТЕЛЯ 

В1.  Доброго дня вам, шановні вчителі! Поволі падає золоте листя і вкриває 

задуману землю розкішним пухнастим килимом, у якому ніби загубилися 

ваші ніжні посмішки, дорогі вчителі. 

В2. Вони, як маленькі натомлені сонця, розсипаються міріадами грайливих 

блискіток і наповнюють ваші очі радістю, дорогі вчителі.  

В1.І це золото, дароване вам щедрою осінню в знак щасливої долі, і день цей, 

осяяний тисячами щирих посмішок вдячних учнів, належать вам, дорогі 

вчителі! 

(Ліза Коломієць виконує  пісню «Любі вчителі») 

 В1.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. 

  В2.Немає свого він часу, життя його – тільки школа 

  Учитель – це дружні класи , із радощами і болем. 

  Від перших навчальних кроків, до випуску й атестатів, 

  Одинадцять довгих років, для нас ви – як мами й тата. 

   В1.О, рідний, любий вчитель наш ласкавий, 

 Дбайливий друг наш з юних літ. 

 Ми вам слова принесли величаві 

          І наш учнівський радісний привіт. 

В2 Слово для привітання надається президенту школи Вовк Аллі. 

(виступ президента школи) 

(виступ учнів 1- го класу) 
В1.Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо «учитель», 

згадуючи при цьому не контрольну роботу, тематичне опитування чи 

підсумкову атестацію, а квіти і добрий настрій . 

В2.Душевні ви, справедливі                                                                                  

                              І цим нас завоювали 

 До наших проблем чутливі, 

 Хоч є в вас своїх немало. 

 

 В1Тож буде хай день безхмарним 

І ваше прекрасне свято 

Працюєте ви не марно, 

І можете святкувати. 

 

В2 А ми, вихованці ваші, 

Щоб усмішка в вас не згасла, 

Учитися будем краще, 

Без двійок – таке в нас гасло. 



(Пісню   «Перша вчителька» виконують учні   3 класу)                     

(смішинки від учнів 5 класу) 

 В1  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. 

 

В2  Сьогодні ваше свято, а тому ми вшановуємо всіх тих, кого любимо і 

поважаємо. Хто  вражає нас своїм обсягом знань? Хто завжди бажає нам 

добра? Кого ми часом ображаємо? Хто беззахисний перед невихованістю, 

неосвіченістю, агресивністю? Так, це ви, дорогі наші. 

(Привітання від учнів 7 класу) 

(Пісню  «День вчителя» виконують учні 4 класу) 
В1Вчительська доля – мудрістю вкрита, 

Дзвенить вона сміхом дитячих сердець. 

 Вчительська доля – дощем раннім вмита, 

 Вона для людей буде вічним взірцем. 

  В2Вклонімося низько вчительській долі 

  І шану святу крізь віки пронесем 

  Серця подаруєм в дитячих долонях 

  І щедру любов принесем. 

 

В1  Дорогі вчителі. Дозвольте довести до вашого відома деякі дані 

соціологічного дослідження нашої школи:  

В2Загальна кількість вчителів – 29 

В1Із них 24 представників жіночої статі, а 5 -- чоловічої, що свідчить про 

дискредитацію чоловіків в народній освіті; 

В2За цей рік  ви сказали «Добрий день» більше 7 тисяч раз, а почули у 

відповідь лише 917 раз 

В1А ще ми подумали, що, можливо, наших вчителів, як і звичайну людину, 

цікавить майбутнє, тому придбали газету «Шкільний світ» із 

астрологічним прогнозом на цей тиждень.  

     (Розгортає газету) Отож, якщо серед вас є : 

 Овни, 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. Але  за окрему плату у вигляді щорічної премії можете 

пропускати  без черги. 



 Раки. Стримуйте емоції на уроках, інакше вони звільняться і 

розбіжаться по класу. На їх шум може завітати директор, що негативно 

вплине на стан здоров’я здорової вашої  зарплати. 

 Леви. Фінансові проблеми найкраще вирішувати шляхом позичання 

грошей у знайомої профспілки. Якщо її не виявиться дома, можете 

сміливо не вчити на завтра уроки  

 Діви. У спілкуванні з учнями виявляйте підвищену агресивність, аби 

вас першим не образили. 

 Терези. Займіться гімнастикою на вашому городі. Подихайте свіжим 

повітрям біля цеху.  

 Скорпіон. Дайте відпочинок язику. Стримуватись буде нелегко, а тому 

і не стримуйтесь. Колеги 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. 

(Виступ учнів 6 класу ) 

В1 У зв’язку зі святкуванням Дня вчителя до нас у місто 

прибув почесний гість –  іноземний інспектор. І через кілька секунд ми 

почуємо його вітальну промову. 

(На сцені з’являються інспектор і перекладач, учні 9 класу Стус В. і 

Хохуляк М.) 

(Пісню«Castle of glass” виконує Петров Роман) 

В2. В прекрасну пору року приходить до нас учительське свято. Це час, коли 

шелестить падолистом осінь і снує в лузі мереживо бабиного літа, а червоні 

жоржини пломеніють над землею, немов дарують весь свій жар любові 

нашим учителям 

В1 З вітанням прибув лісапетний батальйон 8 класу. 

(Виступ 8 класу) 
В2.Сьогодні хочеться привітати також людей які працюють у школі, але не 

викладають ніяких предметів. Для них – наші найкращі слова. Адже вони 

також вболівають за наших учнів, роблять так, щоб школа справді стала для 

всіх затишним рідним домом. 

 (Гумореска «Залізний характер» читає Форня Денис) 

(Гумореску “Як Кузьму провчила жінка його мила” читає Гуцалюк 

Рустам, 10 клас) 

В1. Тим, кого немає. Вічний мир і сон. 



                 Мить одна мовчання – наший їм поклон. 

В2 Їх ми пам’ятаємо, знаємо, що були. 

                  Та життя триває. В світі море див! 

В1  Хочеться летіти, бачить геть усе 

                  І дива творити – для країни це. 

В2  Тільки так країна буде процвітати, 

                  А молодша зміна буде підростати. 

 (Вірш  «Не смейте забывать учителей»  Римар Катерина) 

(Пісню «Что значит для нас учитель» виконує  Цвігун Світлана) 

В1. І на останок любі наші наставники! У цей святковий день ми особливо болісно 

відчуваємо, як безжально плине час, усвідомлюємо, наскільки важко вам 

торкатися жорстокою правдою наших сердець, розуміємо, як нелегко часом 

знайти з нами спільну мову. 

В2.. Але саме сьогодні ми можемо дозволити собі висловити наше давнє і 

сокровенне прохання. 

В1. Дорогі вчителі! Любіть нас такими, якими ми є! 

В2. Недовченими і заученими! 

В1.  Веселими і засмученими! 

В2. Окриленими і замученими! 

В1. Ледачкуватими і непередбачуваними! 

В2.Непрощеними і пробаченими! 

В1.Словом, любіть нас так, як ми вас любимо! 

разом. Ми вас любимо! 

(Пісню «Я бажаю Вам добра”» виконує  Парова  Вікторія) 
В2.Сьогодні День учителя! В цей день 

Бажаєм вам звичайними словами 

Людського щастя, нових ідей, 

Хай добра доля завжди буде з вами! 

  

В1.Високих злетів, творчих перемог 

Ми щиро вам бажаєм нині! 

А ще багато літ хай дасть  Бог 

Трудитись у шкільній нашій родині! 

(Пісню «День вчителя»  виконують   учениці 9 класу) 

В2. Дякуємо за увагу! Зі святом вас! 

 

 


