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(Учні виходять на сцену. Лунає тиха інструментальна музика, на її фоні
звучать слова).
Учениця 1. Поволі падає золоте листя і вкриває задуману землю
розкішним пухнастим килимом, у якому ніби загубилися ваші ніжні
посмішки, дорогі вчителі.
Учениця 2. Вони, як маленькі натомлені сонця, розсипаються міріадами
грайливих блискіток і наповнюють ваші очі радістю, дорогі вчителі.
Учениця 3. І це золото, дароване вам щедрою осінню в знак щасливої
долі, і день цей, осяяний тисячами щирих посмішок вдячних учнів, належать
вам, дорогі вчителі!
Учениця 4.
Осіннє небо, вмите журавлями,
Осіннє свято - тихе і святе.
Учителько! Ви - світлий образ мами,
Дитячих доль відлуння золоте.
(Діти співають на мотив пісні Деміса Русоса «Now new year's day to
selebrate....»).
1.
Як перший раз
У перший клас
Прийшли до школи ми
Розгублені й малі,
Стрічали нас,
Навчали нас,
Любили нас

Найкращі люди на землі.
Приспів: Вчителі! Ви - вічне свято,
Ви завжди потрібні, вчителі!
Вчителі, живіть крилато,
Бережіть юначі долі, вчителі!
II.
Бували дні
Ясні й сумні,
Літали душі наші в синіх небесах, І кожен раз
Єднали нас
Усмішки щирі та удачі синій птах.
Приспів.
Учень 1.
Мій вчителю добрий з дитинно-ясними очима,
Із них починався мій довгий і праведний шлях.
Іду по землі я, і небо співа за плечима,
І світ, наче скрипка, дзвенить на прозорих вітрах.
Учень 2.
Мій вчителю гордий, крилатий володарю слова,
Що впало на душу високим добором зерна,
З якого закронилось дерево рідної мови
І цвітом безсмертним вирує, як вічна весна.
Учень 3.
Мій вчителю ніжний, напнулися мрії, як струни.

А в серці, мов пташка, щебече й щебече любов.
В пориві до тебе стаю я красивим і юним,
Лише біля тебе нуртує так радісно кров.
Учень 4.
Мій вчителю сивий, уже зародили дерева,
Які ми давно посадили з тобою в саду.
То просто тривала остання велика перерва.
З якої до тебе на вічний урок я іду!
(Вибігає двієчник-гуморист).
Двієчник. Та скільки вже можна терпіти тих вічних уроків? Давайте
подаруємо нашим вчителям на свято вічну перерву! Ой, не вічну, ну, я мав на
увазі - веселу перерву!
(Вибігають бешкетники, пританцьовуючи, співають на мотив пісні
«Еліс»),
І.
А шо воно за празник,
У якому він селі?
А шо воно за ґазди,
Отії вчителі,
Шо не хотіли мене взяти восьмий раз у перший клас до школи?
II.
Красиво одягаються,
Красиво ставлять «2»,
Не п'ють, не матюкаються,
А деякі слова

То вимовляють круто навіть на розкішній європейській мові!
III.
Гризуть граніт науки,
Доки зовсім не згризуть,
Рятують нас від скуки,
Бо багато задають,
То най їм буде ниньки празник відпочинком по тяжкій роботі!
Бешкетник. Овва! Та ж от до нас іде якась шкільна дрібнота привітати
вас зі святом!
(Звучить

«Летка-єнька».

виходять малята).
Маля 1.
Вчителька - це класна фея:
Вміє нас причарувать,
Ми ж умієм разом з нею
Всі задачки розв'язать!
Маля 2.
Наша вчителька - професор:
Сонце виростить з зерна,
Зробить з пугала принцесу!
Маля 3. А із мухи що?
Маля 4. Слона!
Маля 1.

Підтанцьовуючи,

весело

підстрибуючи,

На уроці тихо завжди Дружно дума дітвора.
Маля 2.
Хто нам достеменно скаже,
Скільки буде 2+2?
Маля 3. В чому вічності проблема?
Маля 4. Що це - флейта чи кларнет?
Всі разом.
Вчителька - це вічна тема
Серед мудрості тенет!

(Усі учасники виконують жартівливу пісню на мотив частівок).
1.
Чи малюю, чи пишу Завжди я спішу, спішу, Так багато задали,
Що робить нема коли.
2.
Змалювати п'ять рослин
В зошиті з ботаніки,
Потім ще крилатий млин
Історичну пам'ятку.
3.

Ті рослини в книзі гожі
-Любо подивитися,
В мене ж всі на віник схожі,
Що добряче витерся.
Бешкетник 2.
Осінній день контрольною почавсь,
Вершить печаль свої дереворити.
Учителько! Я думаю про вас,
А що? Про це не треба говорити.
Бешкетник 3.
Я прийду знов переписать її.
Невивчене так важко повторити!
Учителько! Шпаргалки ці - мої,
Але про це не треба говорити.
(Діти співають на мотив «Циганочки». Заспів виконують солістки).
1.
Малювала вітряка, Вийшла парасоля!
Мабуть, підвела рука Лиха моя доля!
2.
У кіно вже не ходжу,
Не ходжу на вулицю Над уроками сиджу,
Спина аж сутулиться.

Приспів:
Робиш так і робиш сяк,
Голова морочиться,
Тільки все йде навскосяк,
Все не так, як хочеться!
Двієчник.
Це все було: були краса й потворність
Моїх оцінок. Квіти й спориші.
Учителько! Ви - завжди неповторність,
Якийсь безсмертний дотик до душі.
(Усі учасники співають на мотив пісні з репертуару Філіпа Кіркорова
«Viva!»).
Новий день - і нова лекція,
Новий рік - нова дирекція.
Крок вперед - інспекторський контроль,
Кожен злет - це «Оскар» вам за роль:
То ви голубка, то ви жар-птиця,
То бізнес-леді, то чарівниця,
Ваш талант світ підкорив.
Приспів: Перші уроки, радості кроки - мій учитель!
Щира порада, серця розрада - мій учитель!
Вічне причастя мудрості й щастя - мій учитель!
Згадки казкові, сни кольорові - мій учитель, лагідний мій!
Учениця 5.
У вчительських очах снять долі записи, В них - загадка людської таїни.
У справжніх вчителів серця беззахисні:

Згоряючи, добро несуть вони!
Учень 5.
Ми будем вдячні вам довіку
За віру, ласку і тепло,
Що дарували нам без ліку,
За правди віщої зело!
Учениця 6.
За те, що наші пустощі терпіли
І незнання, і небажання, й біль,
За те, що надто рано посивіли,
Учителю мій добрий, мудрий мій!
(Знову лунає тиха музика. На її фоні звучать слова).
Учень 6. Дорогі вчителі! Ми щиро вітаємо вас із професійним святом!
Учениця 1. Бажаємо вам здоров'я міцного, щастя п'янкого!
Учениця 2. Учнів вдячних, батьків обачних!
Учень 1. Чистих ранків, сонячних світанків!
Учень 2. Променів сонця у кожне віконце!
Учениця 3. Ніжної ласки, душевної казки!
Учениця 4. Грошей без ліку, довгого віку!
Учень 3. Бувайте веселі, бувайте здорові!
Учень 4. В багатій оселі, взаємній любові!

Всі разом. Купайтеся в усмішках, жартах, цілунках, І щедрої долі
дзвінких подарунках!
(Усі співають на мотив пісні Філіпа Кіркорова «Вікторія»).
Вітає щиро вас
Увесь наш дружний клас,
Вся наша школа,
Наше зореносне місто.
Об'єднує серця
Крилата пісня ця,
Бо в ній звучить
Любові музика пречиста!
Приспів: Віват учителю, віват учителю, віват учителю Творцю простого чуда!
Хай молода весна
Вас полонить сповна,
Нехай безхмарна доля ваша завжди буде!

(Під звуки музики діти вклоняються і покидають сцену).
Закінчення свята

