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Свято до Дня вчителя
«Парад планет» 
        Ведучий 1
Поволі падає золоте листя і вкриває задуману землю розкішним золотим килимом, у якому ніби загубилися ваші ніжні посмішки , дорогі працівники освіти. Вони як маленькі натомлені сонця розсипаються міріадами грайливих блискіток і наповнюють ваші очі радістю , дорогі працівники освіти
І це золото, дароване вам щедрою осінню в знак щасливої долі, і цей день, осяяний тисячами щирих посмішок вдячних учнів, належить вам, дорогі працівники освіти.
Доброго дня вам, шановні вчителі!
У першу неділю жовтня, у вас професійне свято
Сюди ми прийшли сьогодні, сердечно 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.

Пісня на мотив „Погода в доме”
Какой урок, куда бежать с журналом,
Собрать ли деньги иль писать отчёт?
Всегда улыбка на лице усталом,
Все нипочем, такой уж вы народ.
Припев 
Главней всего у вас работа,
А всё другое – на потом,
Лишь об одном у вас забота,
Учить детей примером и добром.

Фанфари
Ведучий 2:   Увага! Увага! В ефірі екстренне повідомлення. 
Ведучий 3:    Сьогодні, 3 жовтня 2014 року, відбулася подія, за якою спостерігають телескопи всього світу. 
Ведучий 4:    Сьогодні в шкільній галактиці ПАРАД ПЛАНЕТ!
Пісня на мотив «Трава у дома» 
Поглянь в ілюмінатори, 
поглянь в ілюмінатори.
Планети дружно стали в один ряд,
Їх назви дивовижнії,
А жителі незвичнії, всі, як один, з’явились на парад.
На свято День учителя, 
зібралася у залі цій одна велика дружняя сім’я,
яка в своїй галактиці,
шкільній своїй галактиці
нові зірки запалює щодня.
Приспів. І сняться вам не Мальта, не Канари,
                          Не Крим у оксамитовий сезон.
                          Так хочеться, щоб ви усі відчули
                          Сьогодні справжнє свято, а не сон.
Ведучий 1:   У шкільній Галактиці є одна невелика, але дуже важлива планета "ДИРЗАВ". За добу вона робить близько тисячі обертів навколо власної осі.
  Ведучий 2:   Дуже часто піддається космічним бурям, метеоритним дощам з боку невідомої планети "райво". 
Ведучий 3: Але, не дивлячись на це, під керівництвом жителів цієї планети народжуються все нові і нові зірки, зливаючись в яскраві талановиті сузір'я.
Ведучий 4: Ми вітаємо зі святом адміністрацію нашої школи :солода івана васильовича,демочко олександру василівну, прокофєву ніну олександрівну.
 Отож ми сьогодні окремо вітаєм
Тих, в кого турбот, крім уроків, гора!
Спасибі вам треба сьогодні сказати,
Вклонитись низенько, прийшла вже пора!
За ту любов, що віддавали,
      Серця дитячі зігрівали,
      За це ми вдячні вам без ліку,
      Спасибі ніжне і велике.
Щоб стежка у нашої школи була гладка – дирекції шоколадка.
Слово для привітання надається директору школи- с.і.в.
Пісня 

Наступна планета у нашій галактиці спонбат. Планета спонсорів і батьків, під впливом гравітаційного поля  якої всі планети обертаються веселіше.

              Хай мрія прекрасна веде вас в життя,
            Щоб ладилось все і велось до пуття.
            Живе хай надія у ваших серцях,
            Натхнення і творчість дає без кінця.
            Не зникне хай віра в Казки й чудеса,
            Хай будуть із вами Любов і Краса.
Щоб ви пам'ять гарну мали і про нас не забували ми даруємо вам блокнот.
Слово для привітання надається ….

Танок

телескопи спрямовані на найменшу планету нашої Галактики - планету "Молклас".
Ведучий 2: Вона оточена такою атмосферою, що створює сприятливі умови для життя.
Ведучий 3: Раз у чотири роки на ній відбуваються кардинальні зміни.
Ведучий 4: Жителі цієї планети дуже забавні, вони завжди читають одну і ту ж книжку під назвою "Буквар", Пишуть одні і ті ж букви і цифри, вони ніжно по- материнськи дивляться на світ. 

Ведучий 1: Життя на планеті "Молклас" - суцільна гра і ми зараз в цьому переконаємося.
Ведучий 2: Я прошу всіх у залі взяти участь у цій грі, виконуючи дії, які я буду називати, а ви, будь ласка,  повторюйте за ведучими.
Руку вгору підніміть (одна рука вгору) 
Пальчик до губ піднесіть (палець іншої руки до губ )
Все це навпаки змініть  (поміняли руки) 
Волосся  дибки підійміть (руками піднімають волосся дибки) 
Вушко до вушка притуліть (притискаються сусід до сусіда вухом) 
За ручки візьміться (беруться за руки з сусідом) 
Міцно обніміться (обіймаються з сусідом) 
Носик об носик потріться дружно (труться носом об ніс з сусідом) 
·	Як це усе зветься?
- Дружба. 
. Учитель перший - ось ваше покликання!
         З прекрасним святом Вас вітаючи,
         Ми від душі хочемо вам побажати
         Вести діточок дорогою знань,
         При цьому ніколи не втомлюватися!
         А втома щоб пішла від вас,
         Прийміць енергії запас.
·	
На мотив пісні «Пройду по Абрикосовой»
Професії є різнії, і з ними ми обізнані.
Та, мабуть, найгуманніша -  це працювать з дітьми
Приємно бачить вранці їх, малесеньких, із ранцями
Ці милі, щирі посмішки, допитливість в очах
А ви шановна вчителько, любима перша вчителько 
Як мама зігріваєте усіх своїм теплом
А ми всі так старалися, ловити кожне слово ваше
Спасибі вам за мудрість, за терпіння, за добро. 
Ведучий 3: Ми від душі вітаємо жителів планети "Молклас". 

Ведучий 4: Увага! А зараз пряма трансляція з планети «УКРСВІТ».

   Ведучий 1: Цій прекрасній планеті та її мешканцям цього навчального року загрожують масові перевірки і конкурси. 
Ведучий 2: Вона має сильне магнітне поле, тому учнів так і притягує на уроки.
Ведучий 3: Шановні вчителі!
Ведучий 4: Прийміть сердечні вітання від блондинів і брюнетів,
 Ведучий 1: від русих і різнокольорових, 
 Ведучий 2: слухняних, і м’яко кажучи, не дуже,
 Ведучий 3: відмінників, і м’яко кажучи, не дуже, 
 Ведучий 4: але від тих, хто вас дуже любить.
. Любих наших мовників щиро ми вітаємо,
            Гарні побажання ми їм посилаємо.
            Вам даруємо чарівні ручки – швидко списки,
            Щоби гарні лиш писали ви батькам записки.
            Щоб лиш гарнії оцінки виводила ручка,
            Щоб ви нею розписались, як буде велика получка.
Пісня
Ведучий 1: Увага! Увага! Щойно отримано повідомлення: до планети "ФІЗІНФМАТ" наближається астероїд, зіткнення з яким загрожує катастрофою.
Ведучий 2: Врятувати планету можуть тільки самі жителі, практичні і пунктуальні, точні та ерудовані. 
Ведучий 3: Адже "порятунок тонучих - справа рук самих тонучих" .
 Ведучий 4: Тож просимо вас відгадати "Загадки з космічного зошита":
     1. Без чого не можуть обійтися мисливці, барабанщики і математики? (Без дробу) 
     2. Що є в кожного слова,  рослини  і  рівняння?  (Корінь) 
     3. Яка  цифра  завжди  катається  в  електричці?  (Три) 
     4. Яку  форму  мають  бульйонні  кубики?  (Форму  паралелепіпеда, а зовсім не куба) 
     5. Як називається перпендикуляр до рейок? (Шпала) 
Математикам хорошим ми даруєм нині гроші,
            Але гроші не прості – ні, ні, ні не золоті.
            І не гривні, аж ніяк, і не мідний це п’ятак,
            Не рублі червоні – не просто купони.
            Жаль, не купите на них ні сала, ні м’яса,
             Ні коробки сірників, а тим більше – квасу.
             Все ж – радійте подарунку – це для усного рахунку.

Ведучий 1: Дякуємо, і хай вітання вам в цю хвилину сердечну звучить, бо знаємо ми точно: із піснею легше у світі прожить. 
Пісня
Ведучий 2: Ця планета у порівнянні з іншими має тверду поверхню, тобто характер, гаряче ядро, тобто серце, вона часто буває розігріта внаслідок чого відбувається інтенсивна вулканічна діяльність. 
Ведучий 3: Ось і зараз на  планеті "НІМАНІСТ" знову революція!
 
Ведучий 4: Вчителі не можуть навчати по-старому, а учні не хочуть вчитися по-новому.
Ведучий 1: Шановні учителі історії та іноземних мов! 
Ведучий 2: Ми бажаємо, щоб ніякі революції і реформи не зломили ваше терпіння, стійкість і загартування, щоб ви залишалися такими активними та енергійними і досягли значних успіхів.
. Історія  відкриває нам світи,
       І цим допомагає нам пожиттю іти.
       Щоб весело було подорожувати
       Ми вам жуйку хочем подарувати.
       Пісня із мультфільму «Зима в Простоквашено!»
Добре, що у школі є іноземна мова,
значить зможемо колись
бути за кордоном.
Та спочатку треба знать
кляті орфограми, аудіювання здать.
Ох, вже ці програми!
Та слова всю ніч зубрить,
тексти перекласти,
ой спасибі, вчителі, за предмет ваш класний
знаєм добре це усі: 
так потрібна мова всім
особливо в цих умовах, особливо молодим.
         Ведучий 3: Увага! Увага! Говорить Центр управління польотом. Працюють всі  мікрофони космодрому.
Ведучий 4: Тільки що завершила свою міжпланетну подорож космічна розвідка. 
Ведучий 1: знайдено ще один об'єкт спостереження .це планета "БІОГЕОХІМ".
Ведучий 2: Її екологічна система перебуває у стані стійкої рівноваги, але невеликі збурення в атмосфері або різкі зміни можливі.
Ведучий 3: Жителів планети об’єднує любов до процесів, що відбуваються в природі. 
Ведучий 4: Тож бажаємо нашим біогеохімікам, щоб ніякі катаклізми не затьмарювали вашого життя. . Довго довелось гадати,
            Щоб біологам  подарувати.
            Скрізь – куди не глянь – нітрати,
            Ніде стати, ніде взяти.
            Думали – гадали і … звичайно принесли
            Овочі чудові, клінічно здорові,
            Чисті без нітратів, можна споживати.

                                     Пісня
Ведучий 3: Рекордсменкою серед усіх  справедливо визнано планету «ФІЗТРУд». 
Ведучий 4: З одного боку – це планета раптових змін, непередбачуваних ідей, оригінальності, натхнення з іншого – хоробрості, мужності, спритності і працелюбності. її жителі  -  веселі, невгамовні і творчі, самі  не сумують і іншим не дають. 
. Ой, і гарний в нас фізрук!
             Всіх дітей прибрав до рук.
             Перейшов на вчителів –
             На змагання їх привів.
А щоб вчителі фізкультури і трудового навчання завжди були у формі , ми їм даруємо спортивні тринажери
Пісня
Ведучий 1: Велично обертається на небосхилі планетаМУЗХУД. Завдяки її жителям світ наповнюється добром і красою. Ви доруєте нам мету, прагнення знань, відчуття прекрасного. Як чудово що на світі є ви.
 . З музикою дружим всі: і малі, й дорослі,
Разом з піснею ми ідем з вами по дорозі.
Отож, хочем привітати
І новий  інструмент подарувати.
 Ведучий 3: Вітаємо учителів школи мистецтва.
Величко 2 пісні
Ведучий 3: Ця планета привертає увагу тим, що на нашому небосхилі її яскравість у десять разів перевищує блиск зір першої величини.це планетам Геровет. Планета героїв і ветеранів праці.	
Ведучий 4: А її жителів характеризує мудрість, розсудливість, життєвий досвід, їхнє життя у шкільній галактиці можна порівняти із грандіозним вибухом.
	Схиляються дорослі і малі –

            Низький уклін вам, щедрої вам долі.
            Ви ще і ще приходьте в школу,
            Щоб вік ваш без дітей не замілів.

«Не вешать нос, гардемарины»
Усе в житті початок має,
На жаль, все має і фінал,
Ми намагалися сьогодні 
Вас піднести на п’єдестал. 
Адже ви всі пошани варті
І хай там крутиться земля
Всі, хто хоч раз сидів за партою,
Сьогодні заздрять щиро вам
Приспів
Почесно бути вчителями,
Бо це не хобі – стиль життя.
Ви нам даруєте серця, 
Це відчуваємо з роками. 
Почесно бути вчителями
Бо це не хобі – стиль життя
Які ж бо треба мать серця, 
щоби усіх нас зігрівали.

Пісня
Ведучий 4: До нас із шаленою швидкістю наближається планета «Медсекбіб» - планета загадка, планета скарбів. 
Ведучий 1: Адже на ній зберігається все найцінніше– наше здоров’я, найкращі надбання людського розуму, досьє на кожного жителя нашої галактики, 
В цей святковий 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!

Ведучий 2: Вітаємо наших медсестер, секретарів,психологів бібліотекарів 
Пісня даші №вот и лето прошлол.
Ведучий 3: І ось на горизонті з’являється «ТЕХПРАЇД».
Ведучий 4: Ця планета сяє, натерта до блиску, адже головне завдання її жителів дбати про чистоту нашої галактики. 
Ведучий 1: Та, мабуть, не всі знають, що шлях до неї лежить через наші шлунки, про наповнюваність яких дбають наші кухарі. 
. Кажуть , школа споконвіку -  то є храм науки
            Та до чого всі знання, як не вміють руки.
            Ми Михалича вітаєм, подарунок добрий маєм
Цей автомобіль мов справжній сьогодні вручаєм
	. Хай красною буде у всіх ваша доля,

            Щоб добре всім вам працювалося в школі.
            Рятує хай ангел-спаситель всіх вас,
            Щасливі й здорові Були щоб весь час
Ведучий 2: Спасибі за ваші старання і прийміть музичні вітання.
Танок
(Діти Пустували не раз і не два,
 І уроки зривати уміли,
 І у вас боліла від нас голова,
 Але ви все одно нас любили.

Учень Тож сьогодні пробачте за все:
 Жарти й витівки наші невдалі.
 Нас життя вже на крилах несе
 В невідомі, незвідані далі.

Учень Благословенні будьте у роботі
 Цінуйте гарне ймення педагога,
 Нехай в житті на кожнім повороті,
 Стрічає радість вас, а не тривога.                                    співають на мотив пісні «Наша служба и опасна и трудна» із кінофільму «Слідство ведуть знавці»).
I.
Ви забудьте про журнали хоч на мить,
Поки пісня ця окрилено дзвенить,
Поки свято нас тримає у своїм
Радіснім полоні,
Ми для вас, шановні наші вчителі, 
Принесемо із далекої землі 
Сонце на долоні.
II.
Ви не вірте, що підкорять вас роки,
А частіше усміхайтесь залюбки,
І фортуна подарує вам джек-пот,
І душа розквітне,
І весела безтурботна дітвора
Прокричить для вас гучне: «Гіп-гіп ура!» -
Щиро і привітно.
III.
Ви розкрийте свої радісні серця,
Бо удача педагогам до лиця,
І тоді на добру сотню щасних літ
Долю приголубим,
Проспіваємо натхненно світлий гімн
І повторимо ще раз для вчителів:
«Ми вас дуже любим!»



                                                                                   


