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ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ 2011
Першокласниця. Слухайте, слухайте всі!
Промова Шкільної Ради готова!
В цей радісний час, у святковий день
До вас, вчителі, промовляєм ми слово.
(звучить музика, на сцену виходять ведучі)
Даша, Президент школи. Доброго дня, вельмишановне товариство!
Рома. Доброго дня, шановні вчителі, учні, батьки, гості!
Ліля. Нам дуже приємно вітати з професійним святом працівників освіти: вчителів нашої
рідної школи! Сьогодні вам складаємо величальні слова подяки, людям нелегкої, але такої
почесної і важливої професії,:
Саша. Вітаєм з Днем учителя вас,
Культури і освіти днем прекрасним.
Хай учнів радує не раз ваш труд,
Що сяє світлом непогасним.
Саша. Шановних викладачів вітає лауреат Всеукраїнського конкурсу ансамбль
балалаєчників «Срібні струни» дитячої музичної школи №14 імені Дмитра
Каьалевського. Керівник-викладач-методист Олександр Вініченко.
1. Василь Андреєв Вальс «Мрії».
2. Російська народна пісня «Светит месяц».
Ліля. Вітаємо шановні вас, хто засіва насіння
Добра і знань, щедроти і надій,
Хто нові небосхили відкриває,
Всім, хто йтиме у незмірну даль доріг,
Завади й перешкоди всі здолає.
Даша. Хай творчий вогонь в нашім серці не вгасне,
Хай сили невичерпні ваші цінують.
Гордіться по праву за світлий, прекрасний,
Великий, почесний учительський труд.
Даша. На сцену для привітання запрошуються учні 4-А класу!
Рома. Хай слово «вчитель» буде завжди
Святим на всій оцій землі,
Нехай до нього, як до правди,
Ідуть дорослі і малі.
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Саша. Зустрічайте! Сестри Вікторія та Ганна Ланди разом із учнями 1-А класу!
Саша. Учитель - професія унікальна. Подібної в світі немає. Всі професії починаються від
учителя. Педагог своїм серцем, розумом формує завтрашній день: людину, суспільство.
Адже буквально все проектується і твориться за звичайною учнівською партою. Вчитель
допомагає школяру знайти правильний вибір у житі.
Ліля. А зараз Вас вітають учні 5-А класу !
Даша. Для кожного із нас учитель - близька і дорога людина. Усі ми, учні, щиро шануємо
і любимо його. Ми вдячні вчителям за мудрість, душевне тепло, яким ви від усього серця
щодня ділитеся з нами.
Рома. На сцену для привітання запрошуються учні 5-Б класу!
Ліля. Хочемо привітати всіх класних керівників.
Саша. Нехай ця осінь золота,
Вам подарує вік щасливий,
Щоб не згасали: доброта,
Здоров’я, радощі і сила.
Щоб Ваш важкий почесний труд
Був плідний, як багата осінь.
І кожен день, що йде новий
Хай тільки щастя Вам приносить.
Даша. Зустрічайте! На сцені Аліна Ступак та Лілія Кобзаренко зі своїм чарівним
партнером Артемом.
Ліля. Велике щастя мати вчителя доброго, щирого, який навчає бути Людиною. Велике
щастя мати мудрого, талановитого вчителя, який уміло передає нам свої знання та вміння.
А найбільше щастя для вчителів - бачити у своїх учнях, дітях продовження себе.
Рома. Вас прийшли привітати діти учителів.
(на сцену виходять діти вчителів)
Ян. Ми прийшли до вас на свято, не займем часу багато
Хочем тільки привітати, сокровенне вам сказати
Даша. Любі мами, любі тата, зичим витримки багато
Як же вам допомогти, нерви ваші зберегти.
Бо шкільна ваша робота - це не головна турбота
Головне - диктує час, треба думати й про нас.
Ваня. Мама вчителька?! — Щаслива! Всі так заздрили мені.
Коли з мамою до школи, ми ходили день при дні.
Та яке там щастя, звідки? Все не так, як у людей!
І не заздрити - жаліти, треба вчительських дітей.
Даша. Спробуй в класі ворухнися, чи з уроку утечи,
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Не дай Боже запізнися, — знають враз про все батьки.
Що всім можна - тобі зась, не послухавсь - начувайсь.
Ввечері лягаю спати, прошу казку розказати,
Як всім дітям перед сном, де там? - мама за столом!
Пише, пише, щось листає і на мене не зважає.
Ян. А що скаже я вже знаю: «Плани тільки допишу,
І практичні перевірю, все що хочеш розкажу» – тільки я уже не вірю.
Мовчки в ліжко я лягаю, покручуся й засинаю.
А вві сні мама бачиться мені: лікарем, кондитером, тільки не учителем.
Ось тому кричати мусим і звертатись до людей:
Разом. СОС - рятуйте наші душі,– бідних вчительських дітей.
Даша. До запального танку вас запрошують Денис і Маша, учні 4-В класу.
Ліля. Щоб більше досягнень було, більше дії директор невтомно весь час наш працює.
Шановний Валерій Михайловичу! Прийміть ці вітання від нас
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.
Слово надається директору школи Валерію Михайловичу.
Рома. Щасливий директор, коли в нашій школі
Поруч Розумні і добрі його замісники.
Даша. Отож ми сьогодні окремо вітаєм
Тих, в кого турбот, крім уроків, гора!
Спасибі вам треба сьогодні сказати,
Вклонитись низенько, прийшла вже пора!
Ліля. А зараз пропонуємо послухати музичне привітання від учителя математики й
інформатики Воробей Олександри Олександрівни.
Рома. А зараз шлемо наші вітання вчителям предметникам.
Саша. 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”!
Ліля. Робототехніка є одним з найбільш затребуваних і актуальних навчальних курсів в
школах України. В нашій школі учні 1-11 класів вивчають у рамках навчального процесу
та на додаткових заняттях курс робототехніки: створюють моделі роботів, проектують і
програмують їх. Представляємо сучасні моделі роботів «Інтелект 2011»
3

Сценарій святкування Дня вчителя. 30 вересня 2011. Я.Савченко

Спеціалізована школа №52 м.Києва

Рома. Пісня «Робот»у виконанні 5-А класу.
Даша. 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 з-під рук.
За те, що задачам , важким теоремам
Щодня їм доводиться учнів учити
Комусь таки треба. Без цифр і без формул
В сучасному світі не можна прожити.
Сьогодні спочиньте, хай пісня хороша
Для вас в цю хвилину сердечно звучить.
Бо знаєм ми точно, із піснею легше
І вам, математикам, в світі прожить.
Саша. Згадати ази математики пропонують учні 4-В, 5-А, 8-Б та 10-Б класів.
Рома. Вчителям початкових класів:
Бажаєм вам, щоб дітвора щороку в школу прибувала,
Щоб із дитячого садка таблицю множення вже знали
Завжди щоб добре без проблем ішов процес педагогічний
Щоб не жаліли ви за тим, що в вас турбот багато вічно.
Даша. На сцену запрошуються наймолодші учасники нашого святкового концерту,
учениці 1-Б класу.
Ліля. 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.
Рома. Для святкового привітання на сцену запрошуються учні11-А класу.
Даша. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки,
Боже, як хочеться спать!
Так мені ж треба оту зарубіжную
Зранку до ночі читать!
Все переплуталось в бідній голівоньці:
Гамлет, Марія, Ремарк.
“Красное”, “Черное”, “Белая армия”
И той Лаурин Петрарк.
Саша. Зустрічайте! На сцені Діана Цаава та Еліонора Гусейнова
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Ліля. 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!
Рома. Зустрічайте! На сцені Маша Машкіна!
Саша. Щоб юнаки зростали, мов орли
І першу допомогу щоб дівчата вам подать могли,
Існують ДПЮ і медицина,
І це важливо для майбутньої людини.
Вас прийшли привітати наши випускники. Зустрічайте_Євгенія Богословська!
Ліля. В школі ми вчимо різні мови, навіть ближчим став кордон
Стало рідним дітям слово: «Гутен так! Привет! Пардон!».
Іноземна дивна мова так потрібна зараз всім
Особливо - в цих умовах, особливо - молодим!
Рома. Для святкового привітання на сцену запрошується Диана Гілевич, учениця 10А класу.
Даша. «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!
Даша.. Вас вітають учні 8-Б класу.
Рома. Спасибі скажем фізкультурі, за те, що в нас вже сила є,
Що нашим хлопцям і дівчатам красу і грацію дає!
Даша. На сцені цирковий номер у виконанні учнів 5-А класу.

Ліля. В далеке минуле і мандри прекрасні
В сучасні події, дебати щодня.
Учитель історії - маг і оракул
Бо дуже важливі дає він знання!
Істориків щиро зі святом вітаєм,
Спасибі за вічний учительський труд!
Саша. З привітанням на нашій сцені учні 9-Б, 10-А, 11-Б класів!
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Даша. Ми географів вітаєм 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!
Зустрічайте! На сцені Ганна Закрутько!_
Ліля. 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!
Рома та Саша. А зараз з привітання на нашій сцені легенда великих європейських сцен,
Народний артист Криму та великий вчитель сучасності, людина з великої літери!
Зустрічайте бурхливими оплесками Бориса Наумовича Глускер зі своїма чарівними
сценічними супутницями Оленою та Катериною, ученицями 9-Б класу.
Спасибі вам, учителі, за душу відкриту,
За ласку, турботу, любов, доброту.
Живіть довго-довго, милуйтесь цим світом.
Хай завжди для вас ніжні квіти цвітуть,
Хай щастям і сміхом наповниться дім.
За ваші турботи — низький вам уклін!
(Вклоняються)
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