
Фанфари. Спокійна музика 

 

- Існує притча. Коли народжується дитина, Господь благословляє її у білий 

світ своєю рукою. Покладе на голову – мудрою буде, на серце – милосердною, на руки 

– майстром слова діла. А цій людині Господь одночасно поклав на голову, серце, руки. 

Ім’я цієї людини – Вчитель. 

 Доброго дня вам, шановні вчителі! - разом 

- Сьогодні у вас професійне свято 

З яким ми сердечно хочемо Вас привітати. 

-Учитель – це наша совість, взірець у житті єдиний 

Без нього життєва повість не пишеться у людини. 

 - 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. 

---------------Дзвінок на урок – фоно------------------- 

 У цей осінній святковий день ми проведемо для вас вітальний інтегрований 

урок з різними формами навчальної і виховної роботи.  

- Побудьте декілька хвилин терплячими, 

- слухняними , 

- врівноваженими, 

- уважними учнями. 

- І як заведено  спочатку оголосимо тему і мету цього уроку. 

 Отже, тема уроку звучить так: „Учитель спокою не зна, учитель завжди у 

тривозі”. 

- Мета уроку: у доступній формі донести до свідомості учителя те, що він - 

Учитель з великої букви.  

- Продовжувати розвивати слухняність і терпіння.  

- Формувати загальнонавчальні навички. 

-  Розвивати уміння правильного відпочинку.  

- Засвоїти правила техніки безпеки при виконанні колективної усмішки. 

- Виховувати почуття любові та поваги до себе, як до своїх учнів. 



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

1. Номер хор 5-их класів «Школа моя» 

- Вчительська доля – мудрістю вкрита, 

Дзвенить вона сміхом дитячих сердець. 

Вчительська доля – дощем раннім вмита, 

Вона для людей буде вічним взірцем. 

- Вклонімося низько вчительській долі 

І шану святу крізь віки пронесем 

Серця подаруєм в дитячих долонях 

І щедру любов принесем. 

- Особливі слова вдячності звучать сьогодні в адресу перших вчителів 

звучать від Шмат Ані та Федоренко    

------------------------------2 «Перша вчителька»-------------------- 

- До слова запрошуємо Директора Ірину Михайлівну 

------------------------------------ виступ директора------------------------------------ 

---------------------------- танок 7-Б--------------------------------- 

 - Якось Цицерон розмірковував: маючи поганих кравців – не матимеш гарного 

одягу, якщо погані пекарі – їстимеш не смачний хліб. 

- Але … якщо матимеш поганих учителів-то не матимеш майбутнього. 

- Учителі нашої гімназії виховують прекрасних кравців і пекарів 

- Лікарів і водіїв 

- Службовців і продавців 

- Тому і сонце для них завжди сяє найяскравіше, якщо поруч танцювальна 

група 7-а класу. 

- ------------------  3.   -танок «Сонце нам сяє»----------------- 

- А ти знаєш, хто на вічне дитяче  запитання  «А  чому?»  навчає нас  

шукати  відповідь  самостійно? 

- Звичайно,  вчитель! 

- А хто використовує  увесь діапазон  своїх  голосових зв'язок, намагається  

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

- Учитель! 



- Хто придумує  нам  7-8 годинні  домашні  завдання, відволікаючи нас  від  

впливу  вулиці,  телевізора  і  Інтернета? 

- Учитель! 

- А  хто  й  дня  не  може  прожити  без  наших  батьків,  повідомляючи  їм  

про  наші  найрізноманітніші  досягнення  ? 

- Звичайно,  вчитель! 

- Кому  за  один  день  доводиться  виступати  в  ролі  вихователя,  

суспільного  діяча,  психолога, художника,  космонавта? Кому? 

- Учителю!  Тож для того, щоб розвинути у вас уміння правильно 

відпочивати для вас звучить музичне вітання від Маліневської Юлії та танцювальної 

групи 6-А.  

-----------------------------(4) «Пісня соловїна»------------------- 

-  Кожна людина схожа на веселку – така ж різнокольорова. 

- Кожен вчитель  має свою палітру.   

- Він  дуже любить  своїх  учнів. А ще світ народжує у ньому різні думки, 

відчуття, мрії... 

- Куди ведуть ці мрії? Звичайно, до рідної гімназії. 

- Це – Місія,  Покликання – бути вчителем «Там, де ми є…»  

---------------------------- танцювальна група 6-А класу. (5)-------------------- 

-  У  душі  кожної  людини,  якою  б  вона  серйозною  не  була,  чим  би  вона  не  

займалася,  є  куточок,  де  живе  дитина,  маленький  хлопчик  чи  дівчинка,  а  для  

декого  таким  куточком  є  школа.   

- Професія вчителя в усі часи залишалася найбільш шанованою, але 

одночасно і найважчою. Справжній Вчитель — завжди трохи загадка.... Що робить 

вчителя Вчителем? Що ним керує? Що саме? Загадка... Але вміння передати свій 

досвід молоді, тим, хто входить у самостійне життя — це, безперечно, талант про який 

варто мріяти кожному. 

- --------- «Мрійниця» Лінкевич Аліна 5-А----------------- 

- Учительське життя — це наче велика держава, що існує за певними 

законами, а учні живуть в цій державі завдяки вашій пам'яті, яка також підвладна 

своєрідним законам.  



- Зусиллями пам'яті ви намагаєтесь реставрувати минуле, таке близьке і 

водночас далеке. І пригадавши його, ви переконливо можете сказати, що ваше 

вчительське життя не вигадка, не міф, а реальність 

- Однією з головних ланок у цій державі є профспілковий комітет, який не 

може залишатись осторонь у такий прекрасний день. 

- Запрошуємо до слова ……………….. 

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

- Кажуть, що доля вчителя – одна з найважчих. І воно дійсно так.. Адже, 

щоб ним стати, слід перш за все мати велике серце та безмежну любов до дітей. 

-  Треба бути вчителем від Бога і любити життя у всіх його проявах. 

- І тоді вчительський  вальс  буде весело кружляти вас все життя. 

-  

- -------------------------------10-ті класи вальс------------------------ 

-  У чому ж секрет успіху вчителя? Насамперед, у характері, у 

наполегливості, у вмінні перемагати і навчати цьому своїх вихованців. 

- Бути завжди у творчому пошуку!   Іти попереду!   

- Тож з метою формування  загальнонавчальних  навичок знаходити вихід з 

будь- якої ситуації та засвоєння правил техніки безпеки при виконанні колективної 

усмішки ми перевірили домашнє завдання у вчителів. 

-------------Відеоролик  .----------------------------- 

 - Учителями не стають, ними народжуються. Хоча, звичайно, учитель – це не 

тільки Божий дар, а й дуже відповідальна та наполеглива праця і серце, віддане дітям 

-  Любі наші вчителі! Ви найкращі у світі. 

 –   ви навчили нас бути справжніми патріотами своєї держави; 

– ви допомогли нам стати логічними і послідовними у своїх діях і починаннях; 

 – ви робили нас стрункими, красивими, здоровими; 

–ви відкрили для нас нещодавно ще незнаний, але цікавий і барвистий світ; 

–ви зміцнили наші руки; 

 –ви відкрили нам шлях у майбутнє, адже той, хто не знає минулого свого 

народу – не має майбутнього; 

–ви навчили нас любити природу, берегти її красу і чистоту;  

 



–ви зблизили нас із сучасністю – відкрили вікно до світу комп’ютерних 

технологій; 

–ви навчили нас любити світ, бажання все бачити і все знати; 

–ви розвинули в нашій душі поетичність і красу, любов до прекрасного;  

–ви навчили нас бути поміркованими та вдумливими; 

 –ви дали нам друге життя, адже скільки людина знає мов, стільки разів вона й 

живе! 

- Головне для вас – зловити момент найвищої насолоди від спілкування з учнями 

виступає гурт «Павер фул» з піснею «Лови момент» 

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

-  

 

 

 

 


