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Любі наші вчителі! 
 

Скільки величі, правди, сили, розуму в слові 
«вчитель». Саме Ви закладаєте в нашу свідомість ту 
насінинку, яка згодом проростає і дає нам можливість 
розвиватися як вільній рослині: квітнути, рости, а по-
тім давати своє насіннячко майбутнім паросткам. Без 
Вас, дорогі педагоги, ми не змогли б бути саме таки-
ми, якими Ви нас хочете бачите. Звичайно, в нас у 
кожного свій власний характер, різна поведінка і до 
кожного з нас потрібен особливий підхід. Але Вам 
завжди вдається знайти до нас підхід. Ми хочемо по-
просити у Вас пробачення за те, що завжди жаліємо-
ся на поганий настрій, погоду, якісь проблеми. Дякує-
мо Вам за те, що Ви нас розумієте. А самі, незважаю-
чи на те, що у Вас таких, як ми, дуже багато і всі ми 
індивідуальності, а іноді з нами ще й дуже непросто, 
заходите до нашого класу, посилаючи промінчики 
любові, турботи, знань, працюєте з нами, допомага-
ючи стати Особистістю, самореалізуватися в цьому 
житті. Інколи, коли ми почуваємо себе героями, Ви 
розповідаєте нам про те, що меж досконалості нема, 
тому ми маємо постійно працювати над собою — 
самовдосконалюватися. Ми — наш характер, думки, 
почуття, це не лише результат виховання наших ба-
тьків, а це ще плоди вашої праці. Ми дякуємо вам за 
те, що ми такі, які ми є. А саме — індивідуальні, твор-
чі, харизматичні… 

З Днем Учителя!!! 
 

Катерина Белікова 
11-А клас 

Календар свят 
  

1 жовтня Міжнародний день музики 
2 жовтня Міжнародний день  

ненасильства 
4 жовтня Всесвітній день посмішки 
4 жовтня Всесвітній день тварин 
6 жовтня Всесвітній день охорони 

місць проживання 
6 жовтня Український День вчителя 
7 жовтня Всесвітній День архітектора 
7 жовтня Міжнародний день житла  
8 жовтня День юриста України 
9 жовтня Всесвітній день пошти 
10 жовтня Всесвітній день зору 

11 жовтня Міжнародний день дівчаток 
13 жовтня День художника України 
14 жовтня День Колумба 

14 жовтня День Українського  
козацтва 

15 жовтня Всесвітній день миття рук 
15 жовтня Міжнародний день  

білої тростини 
16 жовтня Всесвітній день здoрoвoгo 

харчування 
16 жовтня Всесвітній день 

продовольства 
16 жовтня День Шефа (День Босса) 

20 жовтня Всесвітній день статистики 
20 жовтня Міжнародний день кухаря і 

кулінара 

24 жовтня День ООН 
27 жовтня Перехід на зимовий час 
28 жовтня День визволення України 

від фашистських загарбни-

ків 
28 жовтня День народження 

Білла Гейтса 
28 жовтня Міжнародний день анімації 
31 жовтня Міжнародний день 

Чорного моря 
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Есть ли праздник на свете душевнее? 

День Учителя только один, 

Ремесло благородное, сложное - 

Отдавать свои знанья другим... 

 

Есть ли более дело сердечное? 

Чтоб учить - нужно сердце огромное, 

Сеять нужное, доброе, вечное, 

Отсекая при этом все вздорное... 

 

Есть ли кто-то хотя б из людей, 

Обойтись кто сумел без учебы? 

Ведь без знаний от учителей 

Не постигнуть законов природы... 

 

Быть учителем - сведущим слыть, 

До деталей во всем быть примером 

И предмет свой всем сердцем любить, 

И все время быть в поиске смелом... 

 

Быть учителем - это призванье, 

Быть учителем - фальш презирать, 

И легко свои многие знанья 

До нюансов уметь передать, 

 

Поднести материал интересно, 

Пробуждая любовь у ребят, 

Говорить об успехах их лестно 

И не хмурить на промахи взгляд, 

Чтоб общение шло в диалоге, 

Чтоб стремленье учиться росло, 

Вложат душу свою педагоги, 

Сердце вложат они в ремесло... 

 

Труд серьезный у них, без сомнений, 

Благородства исполнен во всем, 

И мелькают ряды поколений 

В жизни школьной у них день за днем. 

 

Подрастают, взрослеют, умнеют, 

Становятся в полет на крыло, 

А учитель все сеет и сеет 

Знаний семечко, чтобы взошло... 

 

Пусть получит сегодня учитель 

В адрес свой миллион поздравлений,  

Достижений по жизни числитель 

К знаменателю даст прибавлений, 

 

Пусть учебою радуют дети, 

Наполняя вас добрыми мыслями, 

И Удача с Успехом к вам в сети 

Попадается темпами быстрыми... 

 

Будьте с счастьем вы в полном достатке, 

Пусть цветет ваша жизнь, как цветник, 

Чтоб дела ваши были в порядке 

И был радостен каждый ваш миг! 
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Зі святом дорогі вчителі!!! 

 

З привітаннями хочеться сказати «Велике спасибі!!!» 

Спасибі за те що за всі роки мого навчання вірили в мене і допомагали в не-

простих ситуаціях.  

Тепер я розумію, чому ви вимагали від мене кожен раз більшого у відпові-

дях і знаннях. Зараз я можу лише сказати «Спасибі!!!»   

Спасибі, дорогі вчителі, що навчили дізнаватися більшого, не пасувати пе-

ред труднощами, згадувати все навіть, якщо чогось не знаєш. Тепер я не вва-

жаю те, що ви вимагали від нас знати, зайве чи не потрібне.  

Спасибі, що навчили й тому, що може допомогти нам у повсякденному 

житті. 

Дякую, що з кожним роком ви ставали все молодшими і молодшими.  

І хочу побажати вам завжди цвісти і посміхатися! Це вам дуже личить!!!! 

 

Анастасія Сербіна 

студентка І курсу  

КНУ імені Тараса Шевченка, 

випускниця 2013 року 
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Моя вчителька… Моя перша вчителька… Такі важливі слова у житті кожної 
дитини, у житті кожного дорослого. 
Ми приходимо до першого класу і довірливо простягаємо руку своїй першій 
вчительці, тримаємося за неї її міцно. У школі здається, що дуже довго — аж 
чотири роки. І так хочеться нам скоріше стати п’ятикласниками, а ще швидше 
— випускниками. Проходять роки… Відбуваються зміни у нашому життя… 
Але згадуючи школу, ми завжди згадуємо нашу першу вчительку. 

Мою вчительку звати Людмила Петрівна. Вона дуже гарна, добра, справедлива, ввіч-

лива, сердечна, дбайлива, розумна. Я дуже сильно люблю свою вчительку тому, що вона 

найкраща. 

Наша вчителька хоче, щоб ми виросли розумними та чемними дітьми. Тому, коли 

ми не слухаємося, вона нас свариться. Але ми не гніваємося на неї, бо знаємо, що 

Людмила Петрівна бажає нам всього найкращого. 

Вона завжди вислухає і дасть пораду. А ще вона нам ніби ненька, бо кожна дитина 

для неї як рідне дитя. Із року в рік вона веде нас за собою, намагаючись виховувати в нас 

найкращі людські якості та навчити. 

Моя вчителька турботлива. Також вона розумна і добра. Вчителька завжди приділяє 

нам дуже багато уваги. Вона навчає нас доброму, робить із нас розумних дітей. Вчить як 

поводитись в різних умовах. Також навчає бути ввічливими і чемними до старших. 
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Я хочу, щоб усі вчителі були щасливими, жили в мирі і злагоді. 

Вона навчає нас читати, писати, рахувати, цікаво викладає матеріал, а ще вчить нас 

жити. В неї ніжне серце, добрі очі і гарна посмішка. Наша вчителька має почуття гумору 

і завжди з нами жартує. Вона однаково ставиться до всіх учнів за кожного переживає, ви-

слуховує наші думки. Людмила Петрівна — чудова вчителька та людина, вона нам як 

друга мати. 

Мою вчительку звати Людмила Петрівна. Вона дуже добра і мила людина. Завдяки 

їй я навчився читати, писати, висловлювати свою думку. Людмила Петрівна розвиває 

наші здібності, підтримує, коли щось не вдається, ніколи не залишить у біді. Тому вона 

— найкраща вчителька. 

Моя вчителька найкраща. Її звуть Людмила Петрівна. Вона дуже добра, справедлива. 

Людмила Петрівна піклується про нас як рідна мати. Я люблю її за те, що вона навчила 

мене читати, писати, рахувати, завжди розповідає цікаві історії. Її уроки найкращі. 

Вона добра, справедлива, має багато терпіння навчати нас розуму та вихованості.  

Вона — моя перша вчителька! 

Учні 4-Б класу 

Така вона перша вчителька — Людмила Петрівна Говоруха.  
Перша вчителька учнів 4-Б класу. 

ПЕРША ВЧИТЕЛЬКА 

 

Як мати до діток,  

Як сонце до квіток,  

Горнулась до класу вона.  

І гарна, і люба,  

І мила, і тиха  

Учителька перша моя!..  

Добріша, ніж фея,  

Миліша, ніж мрія, 

Світліша від сонця вона!..  

У світі єдина,  

У серці одна —  

Учителька перша моя!.. 

 

О. Шишуліна 
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Щорічно 5 жовтня в понад 100 країнах 
відзначається день вчителя , який був за-
снований в 1994 році як Всесвітній день 
вчителя (World Teaches’ Day). Це професій-
не свято всіх вчителів, викладачів і праців-
ників сфери освіти — день, в який відзна-
чаються роль і заслуги вчителів у процесі 
якісної освіти на всіх рівнях, а також їх не-
оціненний внесок у розвиток суспільства.  

Історичною передумовою для заснуван-
ня Дня вчителя стала Спеціальна міжуря-
дова конференція про статус вчителів 
(Special Intergovernmental Conference on the Status 
of  Teachers), яка відбулися 5 жовтня 1966 
року в Парижі. У результаті представника-
ми ЮНЕСКО та Міжнародної організації 
праці був підписаний документ 
«Рекомендації , що стосуються статусу 
вчителів» (Recommendation concerning the Status 
of  Teachers).  

5 жовтня 1994 року Всесвітній день вчи-
теля відзначався вперше, і з тих пір свят-

кові заходи незмінно проходять 5 жовтня, 
хоча в деяких країнах це свято відзначається 
в дні близькі до 5 жовтня. Головне , щоб 
святкування не співпали з осінніми каніку-
лами в північній півкулі і з весняними кані-
кулами — у південній.  

Незмінно в першу неділю жовтня День 
вчителя відзначають в Азербайджані , Біло-
русі, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Украї-
ні. Росія з 1994 року відзначає День вчителя 
за всесвітнім календарем — 5 жовтня.  

У 2002 році пошта Канади випустила па-
м'ятну марку на честь Всесвітнього дня вчи-
теля.  

Сьогодні, у Всесвітній день вчителя, ООН 
пропонує батькам і всім громадянам на хви-
лину задуматися про те, як змінив їхнє жит-
тя гарний учитель, пам'ять про якого вони 
зберегли . 

 
Джерело: http://www.calend.ru/ 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
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