
Сценарій свята до Дня працівників освіти  

«Учительське кафе» 

Біля сцени столик, на них - скатертина, квіти, чашечки,  на   сцені  назва 

кафе, меню. 

Адміністратор: Доброго дня пані та панове! Ми раді бачити вас у нашому 

«Учительському кафе»! 

Офіціант: Сьогодні у нас багатолюдно, це й зрозуміло, адже  ми святкуємо День 

учителя. Це день, якого всі чекають із нетерпінням. Учні - тому що уроки будуть 

скорочені, а якщо дуже пощастить, то взагалі скасують останні. Учителі - тому що 

не треба буде проводити останні уроки. 

Адміністратор: І що характерно для всіх — це радісні посмішки, що іскряться 

добротою, та піднесений настрій всіх жителів гімназії. Час представляти меню 

нашого кафе. Сьогодні все для Вас, і ви зможете скуштувати всі страви нашого 

меню за рахунок закладу. 

Офіціант: Отже,напої. 

«Осінній Оскар» 

«Першокласний» 

«Шкільний люкс» 

«Учительський Лонг Айленд». 

Адміністратор: Перші страви 

Солянка «Моя мама вчителька» 

Борщ  «Ти ж мене підманула» 

«Крученики» від випускників 

Офіціант: Страви другі 

«Ароматний кус - кус»   

Адміністратор:  І на десерт 

Профітролі «Мир над Україною» 

 



Офіціант: Дорогi вчителi! Для Вас сьогоднi слова щирої шани та сердечної 

вдячностi. Ваша праця мудра i благородна. Розум, серце, душу, здоров'я впродовж 

усiх рокiв ви вiддаєте своїм вихованцям.  

Адміністратор: Як мама, проводжаючи дiтей в дорогу, вiддає з рушником 

частинку свого серця, щоб зiгрiвало воно їх   на життєвих перехрестях, так i ви 

передаєте з частинкою серця знання. Мабуть, велике воно, учительське серце, раз 

настiльки вистачає його... 

Офіціант: Презентуємо Вам напій «Осінній Оскар» 

Пісня «Берізка біля школи» 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Офіціант: Учитель - це не професія, вчитель - це ціле життя, і воно віддане школі 

і учням. Нам дуже хочеться, щоб ваш піднесений настрій залишався у вас 

протягом усього дня, і щоб ви не розчарувалися, побувавши у нашому кафе. Тому 

прийміть подарунок від першокласників. 

--------------------------------вірш--------------------------- 

Адміністратор: Вчительська доля – мудрістю вкрита, 

Дзвенить вона сміхом дитячих сердець. 

Вчительська доля – дощем раннім вмита, 

Вона для людей буде вічним взірцем. 

Офіціант: Вклонімося низько вчительській долі 

І шану святу крізь віки пронесем 

Серця подаруєм в дитячих долонях 

І щедру любов принесем. 

До вашої уваги напій «Шкільний люкс» 

«Пісня про школу» 4 клас 

--------------------------------------------------------------------- 

Офіціант: Наші вчителі: найчарівніші, найдобріші і найкращі. Ми дякуємо Вам за 

турботу і працю, але не забувайте хоч інколи відпочивать у нашому кафе. Тому 

для вас у подарунок від закладу напій «Учительський Лонг айленд» 

Пісня «Вчителька, мікрорайону нашого жителька» 



--------------------------------------------------------------------  

Адміністратор: Професія вчителя в усі часи залишалася найважчою. Справжній 

Вчитель — завжди трохи загадка.... Що робить вчителя Вчителем? Що ним керує? 

Однозначно, любов до роботи...  

Офіціант: Але як же у особистому житті? До вашої уваги гарячий український 

борщ. 

«Ти ж мене підманула» 

------------------------------------------------------ 

Офіціант:  Прийміть у подарунок від випускників справжні українські крученики 

--------------------танок 11-Б----------------- 

 

Офіціант:Учителем не кожен може бути, 

Не кожне серце вміє говорить... 

Учитель лише той, хто вміє чути, 

Окрилити, навчити і любить. 

Офіціант: Тендітну душу ласкою зігріти 

І добротою ниву засівать, 

Безмежно, щиро цілий світ любити 

І дітям усього себе віддать.  

На черзі І страви. Солянка «Моя мама вчителька» 

---------------------------------------------------------------------- 

Адміністратор:   учительське життя веселе, цікаве, різноманітне. Яке ж воно ще? 

Презентуємо ароматний кус- кус. 

Відеоприколи 

----------------------------------------------------------------- 

 До вашої уваги відеоблок із циклу «Вчительське життя». Увага на 

екран 

-  Може хтось не завжди звертає уваги, але подивимось як же вчитель 

зазвичай іде на урок (1.Учитель іде на урок) 



-  Урок як завжди розпочинається з переклички, але прогульщиків наші 

вчителі знаходять (2. Прогулювання уроків (ау)) 

- У роботі використовують усі можливі інноваційні технології (3. 

Пояснення на уроці)  

- Контрольну роботу проводять на достойному рівні, нікому не дають 

списати (4. На контрольній)  

- З відчуттям 100% виконаної роботи вчитель іде з уроку (5. Учитель іде 

після уроку) 

- Уроки інформатики у нас уже проходять навіть у початковій школі (6. 

1-й інформатика) 

- Як же ж розмовляють наші учнів іноземною мовою на уроках (7. 2-й 

англійська мова) 

- Любов до мистецтва прививається на уроці музики (8. 3-й музика) 

- Під девізом «Здоровим бути модно» проходять усі уроки фізичної 

культури (9. 4-й фізкультура) 

- Чим же ж займаються вчителі на перервах? Шукають порушників 

дисципліни  (10. Шукаємо без форми) 

- Коли знаходять ведуть до директора (11. До директора) 

- Встигають, ще й завести дітей до їдальні. Що ж їм там зазвичай дають? 

(12. Їдальня) 

- Ось скільки справ за день встигають зробити вчителі. А тут ще й 

перевірка йде! (13. Іде перевірка) 

- Як же ж вони її зустрічають? (14. Зустрічаємо перевірку вчителі) 

- А як же ж вчителі працюють на канікулах? (15. Вчителі на канікулах)                   

Офіціант: Найзаповітніші думки, фантазії і мрії, 

Те сокровенне, що в житті було, 

Всі сподівання, помисли, надії 

У міфи втілені, щоб там усе жило 

Адміністратор: Й дійшло до нас, і дечого навчило, 

Та повертало у минулий час. 



Щоб думку сплячу іноді будило 

І мріяти щоб заставляло нас. 

Офіціант: Усе таємне в міфах і незвичне, 

Безмежно дивне, ніби й неземне. 

І світле, й темне, дуже фантастичне 

Але цікаве, просто чарівне... 

Адміністратор: Дорогі вчителі, смакуємо профіт ролі «Мир над Україною» 

«Мир над Україною» 

------------------------------------- 

 

- Шановні вчителі, сподіваємося, ви непогано провели час у нашому кафе.  

- Сьогодні воістину ваш день, ваше свято! І ми, ваші діти, хочемо від всієї душі 

поздоровити вас із цим прекрасним днем! 

- Так, ми не ідеальні. Так, ми іноді не розуміємо вас, виводимо з рівноваги, 

поводимося на уроках погано, не завжди робимо домашні завдання. 

- Але, повірте, це лише тому, що ми діти. З кожним роком, чим доросліше ми 

стаємо, усе більше розуміємо, що все це: затишна школа, уроки, цікаві справи - 

все це робиться заради нас! 

-  В цей прекрасний день дозволите побажати вам успіхів, здоров'я, чистого неба. 

Будьте щасливі. До побачення! 


