Сценарій свята, присвяченого «Дню Вчителя»
П'ятниця, 26 листопада 2010, 20:06

1. Усяким людям – усякі дари:
Одному ясний сильний ум,
Другом рій крилатих дум,
Що, мов орли летять за хмар;
Ще іншим – руки золоті:
Що очі бачать, руки вдіють.
Який же дар дістали ті,
Що так дітей учити вміють?
Мені здається в скарбі тім
Любові найбільше дісталося їм.
2. У першу неділю жовтня
У вас професійне свято.
Сюди ми сьогодні прийшли
Сердечно вас привітати.
Учитель – це наша совість,
Взірець у житті єдиний.
Без нього життєва повість
Не пишеться у людини
Не має свого він часу,
Життя його – тільки школа.
Учитель –це дружні класи,
Учитель – це така доля.

1. Хай буде день цей безхмарним
У ваше прекрасне свято,
Працюєте ви не марно,
Тож можете святкувати.
2. А ми, вихованці ваші,
Щоб усмішка ваша не згасла,
Учитися будемо краще,
На «12» - таке у нас гасло!
1. Учитель… Він – артист, але його слухачі і глядач іне аплодують йому. Він –
скульптор, але його праці ніхто не бачить. Він – лікар, але його пацієнти рідко дякують
за лікування
2. Піаніст у день концерту часом не їсть, майже не говорить, сконцентровується. Хірург
перед операцією довго миє руки – збирається з силами і духом. У педагога немає і цих
рятувальних, коротких процедур – він повинен бути готовим до уроку, тільки-но почувши
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дзвінок.
1. Йому, ніби актору за кулісами кричать «Ваш вихід! На сцену!». І він виходить у світло
32 ліхтарів дитячих очей, і їх промені пронизують його наскрізь.
Пісня «Про вчителя»
АБВ - 17
2. Наші вчителі суворі і лагідні, сіячі добра, милосердя, азів науки. Ви не лише учителі, а
й вихователі. Низький уклін вам, любі наставники.
1. Шановні наші вчителі,
Прийміть вітання від душі.
2. Нам казали учні школи,
Що проблем у вас доволі.
І педради, і наради,
І об’їзд із гороно
Самостійні і контрольні,
Перевірки з облоно.
1. А ще у вас атестації,
Курси підвищення кваліфікації,
Знаємо: всього доволі,
Знаєм, вимоги у школі.
2. Вам бажаєм в щасті жити –
Не хворіти, не тужити.
1. Щоб у всіх були квартири,
І машини, й дачі,
Що вас доля не минала,
Була гарна вдача.
Танець
2. Дорогі вчителі, 17-а школа найкраща не лише у місті Черкаси, не лише у світі, а навіть
і у Всесвіті.
1. І боги Олімпу це знають. Тому в такий знаменний день вони особисто спустилися з
олімпу, прийшли привітати вчителів саме нашої школи.
Медіа екран (ролик «Есферо»)
Зевс. Прошу вашої уваги. Сьогодні темою засідання нашого ареопагу є привітання
вчителів Черкаської спеціалізовано школи №17. Боги, до роботи!
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Під музику Сертакі виходять боги
Посейдон. Я – Посейдон, володар бурхливого океану. Я керую хвилями, шлю на море то
бурю, то штиль. Я завжди поруч. І був ангелом охоронцем директора школи і його
заступників. Наші адміністратори справно керують бурхливим шкільним життям. Вітаємо
вас.
Ніка. Я – Ніка, богиня перемоги. Я багато років спостерігаю за найчарівнішими жінками,
які вміють досконало розмовляти рідною мовою. Вітаю найкращих вчителів української
мови.
Гермес. Я – бог Гермес, захисник купців і торгівлі. А в торгівлі головне – правильно вести
розрахунки. В цій справі не обійтися без блискучих знань з математики. Саме завдяки
вам ваші учні зможуть стати справжніми бізнесменами та бізнес леді.
Аполон. Я – Аполон, бог віщун. Я повинен бути загальнообізнаний. Тому ви на віть не
підозрюєте, але я завжди присутній на ваших уроках іноземних мов і вивчаю їх разом з
учнями 17-ої школи. Прийміть мої вітання.
Аврора. Я – Аврора, богиня ранкової зорі. Кожен рік я приймаю в своє серце маленьких
дивних першокласників і намагаюся вкласти в їхнє серденько любов і ласку, тепло і
красу. Звичайно ж, усе це я роблю руками чудових учителів початкових класів. Вітаю вас.
Пісня
Кліо. Я – мудра богиня історії Кліо. Нове покоління, події – це нові сторінки історії,
перегортати які всім допомагають вчителі історії. А я завжди виступаю для них
натхненням. Вітаю вас.
Фортуна. Я – Фортуна, богиня щастя і удачі. На уроках фізики моя турбота потрібна і
учителеві і учням. Адже якщо посміхнеться удача, то можна пережити урок і не
хвилюватися про те, що чогось не зрозумів або не довчив. Мої вітання вчителям фізики.
Деметра. Я – Деметра, богиня родючості. Я завжди відповідальна за схожість зерна,
яке посіяно вчителями природничих наук в серцях учнів. Адже, як кажуть, що посієш, те
й пожнеш, а врожай у вас кожного року гідний та багатий. Вітаємо вчителів географії,
біології та хімії.
Афродіта. А я – Афродіта, богиня любові та краси. Кому, як не мені, доводиться із
любов’ю спостерігати за вчителями зарубіжної літератури, які, не покладаючи рук і не
зімкнувши чарівних очей трудяться над літературними шедеврами своїх учнів.
Танець
Діоніс. Я – Діоніс, бог веселощів. І мені б повеселити і учителів і школярів. Я завжди
допомагаю педагогом-організаторам та вчителю музики. Вітаю їх .
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Палада. Я – богиня мудрості Палада. Вперше стикнулася з великим дивом ХХІ століття.
Учителі інформатики називають цей ящик комп’ютером і сумлінно вчать усіх учні, а інколи
і вчителів користуватися ним. Вітаю.
Гефест. Я – Гефест, бог ковальства, праці. Разом з учителям трудового навчання
спрямовую на розвиток у наших учнів особливих якостей, які допоможуть їм побудувати
будинок, створити затишок у оселі, стати господарями свого життя. Вітаю вчителів
трудового навчання.
Артеміда. А – я богиня-воїн, богиня Артеміда. Разом з учителями фізкультури полюємо
за прогульниками уроків фізкультури, та все-таки змушуємо їх ходити в спортивній
формі, здавати заліки із стрибків, бігу та метання.
Зевс. Ну що ж , всі ми потрудилися ми на славу. Я переконую вас, що ми – боги, і на далі
будемо прихильні до вчителів найкращої 17-ої школи. Підсумок сьогоднішнього засідання
ареопагу – наше спасибі дорогим педагогам.
Виходять ведучі, підходять до мікрофонів, з-за куліс вибігають баби Йожки і не дають
сказати ведучим слово.
Баба Йожка. Ви знаєте, що жодне свято не обходиться без нас. Як ви могли нас не
запросити. А ми ж прийшли не з пустими руками. І коли ми подаруємо вчителям пісню. То
нехай вам буде соромно, що ви забули запросити нас на свято.
Пісня
Не дивіться, що Яга, бо ходила в школу я.
Не кривіться гірко, вчилась на п’ятірки.
Вчили вчителі й мене, знаю букви «бе» і «ме»
Це ж у школі свято – треба привітати.
Ви пробачте нам, що ми, як були колись дітьми,
Навіть на перервах, вам псували нерви.
Пр.
Розтягни міхи, гармошка,
Балалайка дужче грай.
Нумо, нумо бабка Йожка
Пісню вчителям співай.
А директор в школі в нас всім покаже вищий клас.
Лагідний і любий, дуже його любим.
Завуч в школу як зайде, скрізь порядок наведе,
Розклад ідеальний, в школі все нормально.
Педагогів колектив: що не візьмеш – то актив,
Трудяться, як бджоли, вже й живуть у школі.
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Пр.
Щоб жилося вам чудово,
Ми бажаєм щастя вам.
Нумо, нумо в день святковий
Затанцюєм вчителям!
1.

Просто супер. Вчителі, ці баби Йожки заслуговують ваших аплодисментів.

2.

Дякуємо вам за привітання! Прилітайте до нас і наступного року.

1. Дорогі вчителі! Благословенні будьте у роботі.
Цінуйте горду ймення педагога,
Нехай в житті на кожнім повороті,
Стрічає радість вас, а не тривога.
2. Хай добрі вчинки вашої наснаги,
Промінчиком торкнуться ваших учнів,
Слово вчитель – горде і ласкаве –
Хай буде рідним вам і милозвучним.
1. І саме сьогодні ми можемо дозволити собі висловити наше давнє і сокровенне
прохання. Дорогі вчителі, любіть нас такими як ми є
2. Недовченими і довченими!
1. Веселими і засмученими.
2. Окриленими і замученими.
1. Ледачкуватими і непередбачуваними.
2. Непрощеними і пробаченими.
1. Словом, любіть нас так, як ми вас любимо.
2. Ми вас любимо!
Фінальна пісня
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