
 

 

Дякую Тобі, Господи, що я — 

учитель, я можу навчати, 

закликати, облагороджувати й 

переконувати. Межі мого впли

ву не визначені. Кожний мій 

учень залишить клас трохи 

іншим. А через учнів я можу 

змінювати світ. 

Дякую за надані мені мож

ливості, що я можу робити те, 

що мені подобається. Спасибі 

за те, що Ти наставив мене і 

привів до улюбленої справи. 

Дякую тобі, Господи. 

за директора, який довіряє 
моїй думці і підтримує 
мої рішення; 

за батьків, які на наших 
спільних конференці-
ях уміють слухати, спіл-
куватися й співпрацюва-
ти; 

за несподівані збори, які 
стали цікавими для 

учнів і додали мені на-
снаги; 

за учителів, які заміняють 
мене без жодної скар-
ги, перетворюючи мої 
плани на приголомш-
ливі уроки; 

за учня, який бореться і 
відмовляється здавати-
ся; 

за творчого колегу, який 
охоче поділиться свої-
ми кращими ідеями; 

за вечірку, де мені вдалося 
продемонструвати свою 
дотепність; 

за учня, який раптом зрозу-
мів, що я пояснював; 

за учня, який розбирається 
в технології краще за 
мене; 

за несподівану відсутність 
найнедисципліновані-

шого учня; 

за колегу, який може попрацю

вати з моїм класом 5 хви

лин, поки я п'ю каву в 

кімнаті відпочинку; 

за практичні заняття, що їх 

відвідую заради влас 

ного розвитку; 

за компетентного помічника, 

який дає мені час 

для викладання; 

за добровольців, які печуть 

печиво і супроводжують 

нас під час подорожей; за 

дні без сюрпризів; 

 

Майстерність вихователя не 

є якимось особливим мистецт-

вом, яке вимагає таланту, але 

це спеціаль-ність, якій потріб-

но навчати, як потрібно на-

вчати лікаря його майстернос-

ті, як потрібно навчати музика-

нта. 

А.С. Макарен  

. Похвала, заохочення учня, 

колективу — дуже ве-лика 

виховна сила: зростає почут-

тя власної гідності заохочу-

ваних, у них виникає ба-

жання робити ще краще. : 

В.О.Сухомлинський Майсте-

рність вихователя не є якимось 

особливим мистецтвом, яке вимагає 

таланту, але це спеціаль-ність, 

якій потрібно навчати, як потрібно 

навчати лікаря його майстерності,  

як потрібно навчати музиканта. 

А.С. Макаренко  

Молитва - подяка вчителя  

День вчителя 

    Д е н ь  в ч и т е л я  - 

професійне свято всіх 

працівників освіти - було 

засноване ЮНЕСКО в 

1994 році. Відзначається в 

першу неділю жовтня. 
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В цьому випуску 

ВИПУСК  5 
Я багато чого навчився від  

моїх наставників, ще більшого 

— від товаришів, але найбільше 

— від своїх учнів. 

Талмуд 



    У світі, якщо уважно спостерігати, ледве не 

щодня якесь професійне свято. То день пожеж-

ника, 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 учите-

ля віддати вчитися свою дитину. Одні намага-

ються знайти тихого, доброго, не надто суворо-

го вчителя, інші шукають суворого й вимогли-

вого. 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, 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 мо-

жуть не зовсім вірно вихову-

вати 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 пого-

дитись ледь не кожний учи-

тель), - приходжу додому, 

сідаю на диван і нумо прига-

дувати: так, ще треба попри-

бирати, чоловік прийде з 

роботи - щось новенького 

приготувати б, а ось і син 

зішколи повернувся - 

треба поцікавитись, як у 

школі справи, допомогти 

справит ися з уроками, 

відвести на музику, 

апотім на теніс і,головне, 

підготуватись до наступ-

ного робочого дня. А 

потім у когось іще запи-

тання виникають, чому 

вчитель не відпочиває? 

Чесно кажучи, учитель - 

це така ж людина, але зі 

ще більшими проблема-

ми.»   

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 

    

УЧЕНЬ - це сукупність ліні, дурниць і дарма 

витрачених зусиль, який переміщається шко-

лою за допомогою стадного інстинкту, відчут-

тя голоду чи стусана! 

ПРИБИРАННЯ ШКІЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ - ком-

плекс заходів із псування шкільного інвента-

рю, витоптування газонів і вкорочування 

життя класного керівника.              ОСТАННІЙ 

ДЗВІНОК - звук, який видається зменшеною 

копією церковного дзвону, що сповіщає шкі-

льних парафіян про прийдешнє пришестя 

ШКОЛА - це певним чином 

організована сукупність цеглин, скла й ши-

феру, наповнена учнями, учителями, парта-

ми й іншим інвентарем, що стоять рівно ви-

нятково через недогляд старшокласників 

 ДИРЕКТОР - напівлюдина-напівбог, який 

особисто визначає частоту та тривалість сексу-

альних контактів із мізками підлеглих. 

ПЕДРАДА - це захід, спрямований на задово-

лення особистих амбіцій адміністрації шко-

ли... чи тих, хто мріє нею стати. 

царства небесного (у просторіччі - відпустка) 

та що виганяє зі школи бісів... на канікули! 

ЖУРНАЛ - сукупність аркушів у клітинку, 

що сприяє засвоєнню шкільної премудрості 

шляхом занесення оцінок чи удару по голові! 

Учні 10—Бкл. 

 

 

 

«Посилала мене мати» 

Посилала мене мати: —  

Іди грамоту вивчати.  

Будеш вміти рахувати,  

І писати, і читати,  

Будеш все на світі знати 

.Учні 7-Б класу 

  

«Ой, дівчино, шумить гай» 

Ой, дівчино, шумить гай: 

Про гулянку забувай, забувай.  

Свій «Букварик» відкривай, 

Та читати починай. 

                                  *** 

«Грицю, Грицю, до роботи» 

Грицю, Грицю, до роботи!  

"Одягай мерщій чоботи  

Та бери портфель у руки, —  

І біжи вивчать науки! 

                            *** 

 

 

 

Щоб дати учням іскринку 

знань, вчителю потрібно вві-

брати ціле море світла. В . О . 

Сухомлинськяй  

Достигла осінь на медах,  

Прозорі павутинки літа.  

Іде по сонячних світах  

Через країну знань мій вчитель.  

Із покоління в покоління,  

Дитячих душ хранитель,  

Зоря любові і добра,  

Що має ймення вчитель 



 

ХВОРОБА  

Миколу питає вчитель:  

- Ти чому не був у школі?  

- У мене брат захворів.  

- А ти тут при чому?  

- А я на його лижах катався. 

КАНІКУЛИ  

- Де ти провів канікули? - 

питає один приятель у іншого?  

- Першу половину у горах.  

- А другу?  

 

ДИВНА ПРИЧИНА  

Батько сумно хитає головою, 

продивляючись щоденник си-

на.  

Хлопчик співчутливо питає:  

- Як ти вважаєш, тату, в чому 

тут причина: погана 

спадковість чи негативній 

вплив вулиці?  

 

учитель дозволяє собі не думати 

про завтрашній день, а коли в 

зовсім хорошому гуморі, то й до-

машнього завдання не дасть. 

Невід'ємним компонентом свята є 

квіти. Ось, мабуть, саме квіти й 

роблять ту магію.                    

 

Учні 9—Б кл. 

 

 

 

 

 

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 пода-

рувать. 

 

КОНТРОЛЬНА  

У класі:  

- Сьогодні у нас буде кон-

трольна.  

- А калькулятором користу-

ватися можна?  

- Так, можна.  

- А транспортиром?  

Транспортиром також мож-

на. Отже, записуємо тему 

контрольної: “Пунічні війни 

Риму з Карфагеном”. 

                         * * * 

В цей святковий осінній час 

Прийміть побажання від нас! 

Хай буде здоров"я міцне, мов 

граніт, 

І з ним Вам прожити не мень-

ше ста літ. 

Хай горе обходить Вас сторо-

ною, 

А щастя приходить і ллється 

рікою! 

Хай кожен день до Вас прихо-

дить радість, 

І дового десь блукає старість, 

Щоб ніколи не старіли, 

А душею молоділи. 

             Учні  8-А кл. 

 

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 

     *** 

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, 

    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? 

Прокинувшись у цей день, учитель 

швидше думає про те, що треба на 

роботу, аніж про те, який сьогодні 

день. А вже прийшовши до школи, 

починає відчувати неймовірне хви-

лювання: 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, 







Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек. Це свято свід

чить про глибоку повагу народу до своєї духо

вної спадщини, освіти, науки і культури, а 

також про визнання історичної ролі бібліотеки 

в житті суспільства. Сьогодні книгозбірні – це 

інформаційні, культурні, освітні заклади, які 

роблять вагомий внесок  розвиток українсько

го державотворення, сприяють розбудові гро

мадянського суспільства. Справжніми поміч

никами та порадниками на шляху до вершин 

знань і мудрості народу є бібліотекарі – вірні 

збирачі духовних скарбів, провідники у світ 

нового і непізнаного. Саме ви, бібліотекарі, 

допомагаєте читачам бути обізнаними у сучас

них проблемах, пізнавати реальну картину 

світу. Нині бібліотеки є тими інформаційними 

ланками, які поєднують читачів і управлінські 

структури, роблять діяльність органів влади 

прозорою і відкритою для населення. Подаль

ший розвиток бібліотечної справи – це запору

ка розвитку суспільства. Бажаємо вам, шанов

ні бібліотекарі, творчої наснаги, міцного здо

ров’я, натхнення, радості, щастя, добра і нових 

успіхів у вашій благородній просвітницькій 

справі. 

 Учині   школи. 

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!» 

Учні школи 

 

Голос осені 

 

Повільним кроком підступила осінь, 

Холодним звуком зашарівся дощ, 

І жовтим чвалом затремтіло листя 

Обіймами шепочучи про щось. 

Стара земля потроху спочиває, 

Геть скинувши зелену простиню, 

Тепло, як згарище, тихенько угасає, 

Малює листя залишком вогню. 

Дзвенить дзвінок, пробуджуючи ранок,  

Ступають ноги на шкільний поріг, 

І ніби вперше, й наче наостанок 

Згадаєш сотні прожитих доріг. 

Дзвенить дзвінок, мов кличучи додому, 

Мов відкриваючи старенькі двері в клас, 

Стоїш ти на порозі в давню рідну школу, 

Останній рік, та не останній раз. 

Зірвавсь листок з знайомої берези, 

Його хутенько вітер підхопив,  

Та клич дзвінка розкинувся далеко,  

Немов на щастя він благословив. 

            (Гальчинська Т. 11—А кл.) 

Щоб стати справжнім вихо-

вателем дітей потрібно від-

дати їм своє серце. 
              

                    В.О. Сухомлинський 


