ВИПУСК 1
День вчителя
Сьогодні ми відзначаємо
ваше професійне свято –
свято, яке звільняє від
буденності й допомагає
осягнути найголовніше у
житті. Кожен з нас згадує
свого Вчителя – того,
котрий долучив до книги,
запалив іскорку знань, був
старшим другом і
порадником, кому ми
зобов’язані своїми
життєвими і
професійними
перемогами.
Ми схиляємо голови перед
мудрістю і жертовністю
освітянина – учителя,
вихователя, викладача,
майстра, зусиллями якого
твориться майбутнє
нашого краю, всієї нашої
держави. Ви сумлінно
виконуєте свій
професійний обов’язок,
вчите нашу юнь пізнавати
нове і пам’ятати про те,
якого ми роду.
Прийміть щиру

вдячність за високе
служіння

Діти — це наш суд на миру,
наше дзеркало, в якому совість,
розум, чесність, охайність нашу
— все в наявності видно. Діти
можуть нами закриватися, ми
ними — ніколи.

обраній справі, невтомний
творчий пошук,
самовідданість, добро і
щедрість душі. Впевнені,
що ви й надалі
докладатимете зусиль
задля утвердження
заможної, духовно багатої
України.
Щиросердно бажаємо вам,
шановні освітяни, міцного
здоров’я, щастя,
благополуччя, великих
творчих успіхів і
невичерпної наснаги. День
учителя. Цікаво, чи
насправді цей день року
вчитель сприймає як

День вчителя
- професійне
свято всіх
працівників
освіти - було
засноване
ЮНЕСКО в
1994 році.
Відзначається
в першу
неділю
жовтня.

свято? Чи існує магія Дня
вчителя? Чи змінюється

Три шляхи ведуть до знання:
шлях міркувань — ц е й ш ля х
найблагород ніш ий, ш ля х
наслід ування — це
найлегший шлях, і шлях
досвіду — цей шлях най
тяжчий.

Дитинство — щоденне відкриття світу.
Потрібно, щоб це відкриття стало
перш за все пізнанням людини і
Вітчизни. Щоб в дитячий розум і
серце входила к рас а сп р ав жнь ої
лю д ин и, ве ли ч і ні з чим
не зрівнянна краса Вітчизни.

Б.Л. Астаф’єв
В . О . С ухом лин сь ки й
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Випуск 1

Вчителю

Будьмо друзями

Достигла осінь на медах,

Ми винні Вам багато,

Прозорі павутинки літа.

Шановні вчителі!

Іде по сонячних світах

Для Вас наука — свято,

Через країну знань мій вчитель.

Для нас — це будні дні.

Із покоління в покоління,
Дитячих душ хранитель,

Ви хочете зробити з нас
Учених та майстрів.

Зоря любові і добра,

А ми не завжди слухаємо Вас,

Що має ймення вчитель

Шановні вчителі!

Перша вчителька

Але, будь ласка, вибачте Ви нас.

Троянди подарую

Давайте жити в мирі!

Я вчительці своїй,

Щоб всі приходили у клас

Бо стільки доброти

Усміхнені та щирі.

Таємиться у ній.

Вчителька
Вчителька — яке прекрасне слово!Багато
хочеться мені сказать.
Але про те я поведу тут мову,
Що вчителів потрібно шанувать.
Повинні бути вдячні ми довіку
За їхню віру, ласку і тепло,
За те, що розуміли нас, любили,
За допомогу, чуйність І добро,
За ті знання, які ви нам давали,
За те, що часто, як і ми, були дітьми,
Любити землю й матір нас навчали,
Щоб ми росли хорошими людьми!
Учні 7-А кл.

Щоб стати справжнім вихователем дітей
потрібно віддати їм своє серце.

Навчала і навчає
Вона своїх дітей.

В.О. Сухомлинський

Знання свої віддала —
Спасибі їй за все!
Перша вчителька

Присвячено до

Присвячується Сірій Ніні Андріївні)

Дня вчителя

Першу вчительку згадаю,
ЇЇ усмішку й слова
І букварик погортаю,
Що мені дала вона.
Пригадаю білі банти,
Заклик першого дзвінка,
Рано-вранці вже не спати,
Бо до школи йти пора.
Там же нас вона зустріне
В край науки поведе,
На уроках маму змінить
І навчить всього мене.
Нам ніколи не забути
ЇЇ лагідних очей.
І, бува, тяжких уроків
Та недоспаних ночей.

Гальчинська Т. 11

Осіннє листя падає поволі
І накриває землю золотим шатром.
І злото це, дароване в знак долі,
Напоює всіх золотим вином.
Цей день по праву всім належить
вчителям!
І він осяяний мільйонами зірок!
Хай ваша посмішка, як сонце, сяє нам,
Щоб пам 'ятали ви лиш золотий урок.
Дітей, що вчили ви із року в рік, багато.
І вірю я, що пам 'ятати буде кожен з нас
Роки оті, вам ввірені так свято,

Горде слово—учитель
О рідний, любий вчитель наш ласкавий,
Дбайливий друг наш з юних літ,
Ми вам слова принесли величаві
І наш учнівський, і від батьків привіт.
В прекрасне життя, у дорогу велику
Націлив нас добрий й прекрасний учитель.
Бували ми вперті,колись пустотливі,
Уроків не знали — бува такий час!
Спасибі Вам, любі, що Ви любите нас!
Ох, нема де правди діти,
Є ще всякі серед нас:
Той у школі звик шуміти,
Той урок не хоче вчити,
Той запізнюється в клас.
Та такого не було,
Щоб робив це хтось назло,
Бо усі ми повсякчас
Дуже, дуже любим Вас
Учні 10 –Б кл.

Крокуючи в житті із класу в клас.
Дари осінні, різні і прекрасні,
Природа осінь вам дарує з року в рік.
Я ж, хоч дарую рими ці не красні,
Бажаю щастя вам ще на стонадцять літ.
Гашенко П.7-Б кл.

«Ой, дівчино, шумить гай »

«Несе Галя воду»

«Дощик»

—

Ой, дівчино, шумить гай:

Несу я портфеля,

Дощик, дощик

Про гулянку забувай, забувай.

Руки відпадають,

Капає дрібненько.

Свій «Букварик» відкривай,

Очі мої яснії

Ой, будила мене вранці

Та читати починай.

На ходу

В школу рідна ненька .

«Цвіте терен »

«Посилала мене мати»

«Грицю, Грицю, до роботи»

Цвіте терен, цвіте терен,
А цвіт опадає.
Хто до школи
ще не ходить ,

Посилала мене мати: —
Іди грамоту вивчати.
Будеш вміти рахувати,
І писати, і читати,
Будеш все на світі знати .

Грицю, Грицю, до роботи!
"Одягай мерщій чоботи
Та бери портфель у руки,

—

І біжи вивчать науки!

Учні 7-Б класу
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Прокинувшись у цей день,
учитель швидше думає про те,
що треба на роботу, аніж про
те, який сьогодні день. А вже
прийшовши
до
шк оли,
починає відчувати неймовірне
хвилювання:
директор
скликає на п'ятихвилинку,
звідусюди
лунають
привітання, короткий робочий
день, а в кінці - сюрприз від
учнів - святковий концерт. У
цей день забуваються побутові
проблеми, учитель дозволяє
собі не думати про завтрашній
день,
а коли
в
зовсім
хорошому
гуморі,
то
й
домашнього завдання не дасть.

У народі так повелось,
що свято має певну духовну
особливість - свою магію. Магія
свята присутня у святкуванні
Нового року, на Різдво, на
Великдень, на Спаса. Чи є вона
в День учителя? Яка вона?

У світі, якщо уважно
спостерігати,
ледве
не
щодня якесь
професійне
свято. То день пожежника,
то день космонавтики, то
день
торгового
працівника...
Звичайно,
працівникам кожної сфери діяльності хоча
би раз на рік потрібен день, коли вони
відчуватимуть
себе
«винуватцями»
святкувань. День учителя - не виключення.
Але наскільки потрібне таке свято серед
когорти інших?
Усі батьки, віддаючи свою дитину до
школи, перше, про що турбуються, - до
якого ж учителя віддати вчитися свою
дитину. Одні намагаються знайти тихого,
доброго, не надто суворого вчителя, інші
шукають суворого й вимогливого. Це
говорить хіба що про те, що вчитель, як у
нашій державі, так і в усьому світі, є дуже
важливою складовою у вихованні учнів. Від
учителя залежать 60 % здобутих учнем
знань, від нього ж залежить формування
світогляду дитини, а також чітке розуміння
доброго й поганого, правди й обману,
співчуття й егоїзму. Кожна мама, мабуть,

Ти - учитель,
Ти - сіяч недремний
І невтомний мудрий садівник.
Знаєш ти предивні таємниці,
Розум твій розпалює вогонь.
Лікар ти, котрий лікує душі
І до сонця повертає всіх,
Капітан - у морі, а на суші Ти наставник юних, молодих.
Ти - коваль, поет і будівничий,
Добротворець і дозорець ти.
До дітей тебе веде і кличе,
Світлий образ нашої мети.
І в день такий урочистий, святковий
Дозвольте Вашу працю вшанувать.
І квіти всі, принесені сьогодні,
Від всього серця Вам подарувать.

Невід'ємним компонентом
свята є квіти. Ось, мабуть,
саме квіти й роблять ту

не раз чула від свого юного школяра фразу
«Нам так учителька казала». Ну що тут
зробиш?
Авторитет.
Часто
у
класах
трапляються діти з неблагополучних сімей, і
за
виховання
таких
учнів
беруться
безпосередньо класні керівники, адже це не
тільки
їх
професійний
обов'язок,
а
й
моральний. До того ж, якщо батьки можуть не
зовсім вірно виховувати своїх дітей, то в
учителів на це просто немає права, їм не
дозволять професійна етика й освіта. Якщо
мати учня може бути просто працівником
торгівлі чи банківським працівником, то
вчитель просто зобов'язаний компонувати в
собі й педагога, і викладача, і психолога, й
лікаря, а також подругу чи друга, а іноді
навіть батьків.
Часто, як кажуть самі вчителі, така віддача
у школі забирає всі сили й бажання на
виховання своїх дітей. «І так щодня, розповідає
працівник
освіти
(імені
не
називаємо спрямовано, адже з таким висловом
може погодитись ледь не кожний учитель), приходжу додому, сідаю на диван і нумо
пригадувати: так, ще треба поприбирати,
чоловік прийде з роботи - щось новенького
приготувати б, а ось і син зішколи повернувся

***
В цей святковий осінній час
Прийміть побажання від нас!
Хай буде здоров"я міцне, мов граніт,
І з ним Вам прожити не меньше ста літ.
Хай горе обходить Вас стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай кожен день до Вас приходить радість,
І дового десь блукає старість,
Щоб ніколи не старіли,
А душею молоділи.
Учні 8-А кл.

***
Я пам'ятаю день і час
Я пам'ятаю день і час,
Коли пішов у перший клас,
Коли за парту вперше сів
І першу лінію провів...
Як перше слово прочитав,
Як першу букву написав,
І перші вчительки слова,
Що хліб - усьому голова.
Повік залишаться в мені
Дитячі мрії осяйні,
Стежина в росяні поля
І перша вчителька моя.
Я пам'ятаю ту любов,

головне, підготуватись до наступного
робочого дня. А потім у когось іще
запитання виникають, чому вчитель не
відпочиває? Чесно кажучи, учитель - це
така ж людина, але зі ще більшими
проблемами.»
Отже, учитель відіграє одну з основних
ролей у житті учня, і йому просто
необхідний
день,
коли
всі
йому
дякуватимуть
(щиро)
й
висловлюватимуть свою симпатію, як
учні, так і батьки.
Учні 11 класів

Що оживає знову й знов.
Подругу в білому вбранні,
Що часто снилася мені...
Я пам'ятаю день і час,
Коли скінчив останній клас.
Шкільний дзвінок у груди бив,
А я дзвонив, а я дзвонив...
Повік залишаться в мені
Юнацькі мрії осяйні,
Стежина в росяні поля
І перша вчителька моя
Учні школи
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ПЕДРАДА - це захід, спрямований на

ЖУРНАЛ - сукупність аркушів

організована сукупність цеглин, скла й

задоволення

у

шиферу, наповнена учнями, учителями,

адміністрації школи... чи тих, хто

шкільної премудрості шляхом занесення

партами й іншим інвентарем, що стоять

мріє нею стати.

оцінок чи удару по голові!

рівно

ШКОЛА

-

це

винятково

пев н и м

через

ч ин ом

недогляд

особистих

амбіцій

клітинку,

що

сприяє

засвоєнню

УЧЕНЬ - це сукупність ліні, дурниць

ОСТАННІЙ

старшокласників

і дарма витрачених зусиль, який

видаєт ьс я

зме ншеною

ДИРЕКТОР

напівлюдина-напівбог,

пе ремі щаєт ьс я

церковного

дзвону,

визначає

який

-

особисто

тривалість

сексуальних

ш колою

частоту

та

допомогою

контактів

із

відчуття голоду чи стусана!

мізками підлеглих.

стадного

ПРИБИРАННЯ

за

інстинкту,

шкільних
пришестя

ДЗВІНОК

парафіян
царства

-

що
про

звук,

який

копіє ю
сповіщає
прийдешнє

небесного

(у

просторіччі - відпустка) та що виганяє зі

ШКІЛЬНОЇ

ТЕРИТОРІЇ - комплекс заходів із
псування шкільного
витоптування
вкорочування

вітання

з

нагоди

інвентарю,

газонів

життя

і

класного

Прийміть

ви, бібліотекарі, допомагаєте читачам бути

найщиріші

обізнаними у сучасних проблемах, пізнавати

Всеукраїнського

дня реальну картину світу. Нині бібліотеки є

бібліотек. Це свято свідчить про глибоку тими

інформаційними

ланками,

які

повагу народу до своєї духовної спадщини, поєднують читачів і управлінські структури,
освіти, науки і культури, а також про роблять діяльність органів влади прозорою і
визнання історичної ролі бібліотеки в житті відкритою
суспільства.

Сьогодні

книгозбірні

–

для

населення.

Подальший

це розвиток бібліотечної справи – це запорука

інформаційні, культурні, освітні заклади, які розвитку суспільства. Бажаємо вам, шановні
роблять

вагомий

українського
розбудові

внесок

розвиток бібліотекарі,

творчої

сприяють наснаги,

міцного

суспільства. здоров’я,

натхнення,

державотворення,
громадянського

Справжніми помічниками та порадниками на радості, щастя, добра і
шляху до вершин знань і мудрості народу є нових успіхів у вашій
бібліотекарі – вірні збирачі духовних скарбів, благородній
провідники у світ нового і непізнаного. Саме просвітницькій справі.

Голос осені
(шкільному дзвінку)

Дзвенить
ранок,

дзвінок,

пробуджуючи підхопив,
Та клич дзвінка розкинувся далеко,

Ступають ноги на шкільний поріг,
І ніби вперше, й наче наостанок
Повільним
підступила осінь,

кроком

Холодним звуком зашарівся дощ,
І жовтим чвалом затремтіло листя
Обіймами шепочучи про щось.

Згадаєш сотні прожитих доріг.
Дзвенить
додому,

Бібліотека… Серце завмира,
Коли пірнаю в тишу таємничу,
Святилище пізнання і добра,
Що в майбуття через минуле кличе.
І осягнути незбагненну суть
Світобудови прагну заповзято,
Коли мені з полиці дістають
Важкі томи Плутарха і Сократа.
Немов надійний лоцман в морі книг,
Бібліотекар взяв штурвал у руки.
Розкуто мчить моїх фантазій бриг
Крізь холоди занепаду й розлуки.
І поки є ти, сховище книжок,
І поки ти людей рятуєш свято,
Мене не знищить соціальний шок,
Як час не вбив Плутарха і Сократа.
До дива знань і мрій, о друзі, йдіть!
Високий дух летітиме далеко…
Аби сказати: «Зупинися, мить!»
Кажу лише: «Живи, бібліотеко!»
Духнівський А. 7-А кл

дзвінок,

мов

кличучи

Мов відкриваючи старенькі двері в
клас,

Стара земля потроху спочиває,

Стоїш ти на порозі в давню рідну
школу,

Геть скинувши зелену простиню,

Останній рік, та не останній раз.

Тепло, як згарище, тихенько угасає,

Зірвавсь листок з знайомої берези,

Малює листя залишком вогню.

Його

хутенько

вітер

Немов на щастя він благословив.

