
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В народі вже так заведено, кожне свято має свою 

магію. Напевно, кожен вчитель прокинувшись у цей 

день, це відчуває. Квіти і привітання лунають від 

батьків і учнів, попереду короткий день і подарунок від 

учнів – святковий концерт.  Звичайно ж, концерт 

подарував вчителям гарний настрій. Свято дивувало 

яскравими сценками, піснями й танцями. Кожен учень 

вклав частинку себе, щоб подарувати гарний і світлий 

день, залишити його у пам`яті вчителів надовго. 

  



 

 

 

 

 Щороку 5 жовтня в понад 100 країнах відзначається день вчителя, який був заснований в 

1994 році як Всесвітній день вчителя (World Teaches 'Day). Це професійне свято всіх вчителів, 

викладачів і працівників сфери освіти - день, в який відзначаються роль і заслуги вчителів у 

процесі якісної освіти на всіх рівнях, а також їхній неоціненний внесок у розвиток суспільства. 

 Історичною передумовою для запровадження Дня вчителя Спеціальна міжурядова 

конференція про статус вчителів (Special 

Intergovernmental Conference on the Status of 

Teachers), що відбулася 5 жовтня 1996 р. в 

Парижі. У результаті представниками 

ЮНЕСКО і Міжнародної організації праці був 

підписаний документ «Рекомендації, що 

стосуються статусу вчителів» 

(Recommendation concerning the Status of 

Teachers).  

5 жовтня 1994 Всесвітній день вчителя 

відзначався вперше, і з тих пір святкові 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 канікулами в північній півкулі і з 

весняними канікулами - у південній.  

У 2002 році пошта Канади випустила пам'ятну 

марку на честь Всесвітнього дня вчителя.  

На жаль, в останні роки спостерігається 

масовий відтік вчителів, викликаний такими 

факторами, як скорочення бюджету працівників 

державної служби, відсутність нормальних умов 

роботи, майбутній вихід на пенсію літніх вчителів, 

стрес, виснаження фізичних і духовних сил.  

  Зазвичай у цей день вчителі приймають 

вітання від своїх вихованців, які дарують їм квіти, 

цукерки та подарунки, влаштовують концерти, 

малюють барвисті стінгазети і, за традицією, 

проводять День самоврядування. 

 

У нашій школі День вчителя пройшов грандіозно 

Концерт,що приготували учні 5-11 класів 

надзвичайно сподобався нашим вчителям.. 

Номери були яскраві, дотепні, гарно виконані. Все 

було продумано до деталей. А привітання 

вчителів теплими словами були дуже 

милими,сповненим поваги до любих вчителів. А 

скільки усмішок було того дня! Усі були в 

прекрасному настрої, і навіть поганих оцінок було 

набагато менше. Отже, День вчителя у нашій 

 школі пройшов просто чудово! 



 

 

 

 

 

 

"Поки ми молоді, старість бачиться нам такою далекою і навіть неможливою. 

Нам здається, що ми завжди будемо молоді, але… Роки минають швидко і в якусь 

мить людина починає розуміти, що вона поповнює 

ряди бабусь та дідусів." 

 

Другий місяць осені починається з особливої 

дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається 

Міжнародний день людей похилого віку, 

проголошений Генеральною Асамблею ООН, а в 

Україні це також і День ветерана. 

Цей день – не лише можливість нагадати всім 

про людський обов’язок бути турботливими і 

милосердними до найповажнішої частини суспільства. 

Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, 

його культури, взаємозв’язку поколінь. 

За міжнародною класифікацією, особою похилого віку вважається той, хто досяг 

65 років. Таких у світі нині - понад 629 мільйонів, тобто майже кожна десята людина на Землі. 

До 2050 року число їх у багатьох розвинених країнах збільшиться вдвічі, а загальна кількість 

складе 2 мільярди осіб. 

За даними Держкомстату України, кожен 5-й мешканець – це особа похилого віку, шоста 

їх частина самотні люди. Половині самотніх людей потрібна допомога в повсякденному житті, 

особливо сьогодні. 

Ми мало замислюємося над тим, хто ж такі "особи похилого віку", чим маємо завдячувати 

їм. Передусім, це люди, які піднялися на найвищі вершини життя, з яких воно бачиться більш 

реальним, без оман. Їхнє найбільше багатство – досвід, знання, вміння, мудрість. Але 

найголовніше, що це покоління тих, хто на фронті чи в тилу, вистояли і зробили найбільший 

внесок у розгром гітлерівського фашизму. Цього не маємо забувати. 

Життя швидкоплинне, і з кожним роком Ваша війна все далі йде в історію. І з кожним 

роком ми, нажаль, втрачаємо наших дорогих ветеранів – живих свідків тих подій, хто воював, 

йшов на смерть за свою країну, за рідний край. 

Великий подвиг захисників і визволителів нашої держави назавжди збережеться в пам'яті 

українського народу. Кожен з нас береже в душі щиру гордість за батьків і дідів, які захищали 

країну, глибоку вдячність тим, хто вистояв і переміг у війні, хто віддав своє життя в ім'я миру 

і спокою, не доживши до сьогоднішніх днів. Ми схиляємось перед доблесними ветеранами. Ми в 

неоплатному боргу перед Вашими незгасаючими подвигами. 

Від усього серця бажаємо Вам миру, добра і щастя! Бажаємо всім міцного здоров’я, 

добра, радості, довголіття, миру та злагоди у ваших душах. Нехай в цьому стрімкому світі 

завжди по-особливому світиться родинний теплий вогник – вічне джерело наснаги й любові. Із 

 святом Вас!!!  

  



 

 

 

 

   

Казка про Їжачка та Ведмедика 

Жили собі Їжачок та Ведмедик. Вонии жили у великому лісі де багато цікавого. Друзі любили 

подоророжувати лісом. Їжачок любив збирати фрукти та ягоди, Ведмедик любив їсти мед. Але бджоли 

не завжди пригощали його медом самі. Ведмедик тоді щось вигадував, щоб обманути бджолів. Він 

передягався у бджілку, яка була велика проти тих, що жили у вулику. Тому бджоли не завжди ділились з 

ним медом. Їжачок утішав Ведмедика і пригощав його смачним варенням з ягід. 

От і казочці кінець, а хто слухав молодеці. 

(Рогоза Віта 2 клас) 

Ісаак Левітан «Золота осінь» 1895р. 

Юні читачі  

       Одного разу до шкільної бібліотеки прийшли друзі – Женя, Максим та Оля.  Вони взяли 

додому почитати цікаві книги. Через декілька днів діти прийшли знову до бібліотеки, щоб 

повернути книги. Коли діти здавали книги бібліотекарю, то вона помітила, що книга, яку взяв 

Женя, була трішки порвана. 

- Женю, а що трапилось із твоєю книгою? 

- Не знаю,- сумно промовив той. 

- Давай ми разом з тобою допоможемо книжечці стати гарною! Візьмемо клей і склеїмо 

порвані сторінки. 

Так і зробили. 

Жені було дуже соромно за те, що він так вчинив з книжкою. Він вирішив, що більше ніколи не 

буде погано поводитися з книгами, буде їх берегти. 

 

(Жук Ростислав 3 клас) 



 

 

Рекомендації підліткам: 

1. Намагайся ставитись до інших людей так, як бажаєш, щоб ставились до 

тебе. 

2. Дотримуйся норм законів і моралі в сім’ї та суспільстві. 

3. Формуй в собі позитивні потреби і погляди. Пам’ятай, що егоїзм і 

слабовілля прирікають тебе на асоціальні вчинки. 

4.Не уникай ритмічної і напруженої трудової діяльності. 

Знаходь собі діло (роботу), яке дає змогу проявити себе 

та самоствердитися.  

5.Намагайся уникати компаній, спроможних змінити 

тебе, твій світогляд, які можуть утягнути тебе в злочинний світ.  

6. Учись знаходити в собі найкращі якості, завжди спирайся на свою гідність: 

почуття особистої гідності – основа поваги до іншої людини. 

7. Сформулюй для себе найближчі і подальші життєві цілі – це могутній фактор твого розвитку. 

8.Не прагни до самотності, не занурюйся в себе під час усвідомлення своїх 

неправомірних вчинків (дій). Обери собі друга з кола близьких тобі людей, який 

завжди буде готовий надати тобі допомогу.  

9. Люби себе будь-якого. Формуй в собі позитивну самооцінку, вчись володіти 

собою, стримуватися. Не давай волю своїм природним реакціям, вчись 

виражати емоції достойним чином. 

Рекомендації соціального педагога підліткам щодо уникнення конфліктів 

1. Не розмовляйте одразу з людиною, яка знаходиться в збудженому стані. 

2. Перед тим, як сказати про якусь неприємність, подивіться на це очами опонента. 

3. Не приховуйте свого доброго ставлення до людини, висловлюйте схвалення його вчинкам. 

4. Змушуйте себе мовчати, коли вас залучають до дрібних сварок. 

5. Навчайтеся поводити себе гідно, говорити спокійно, ввічливо, доброзичливо з оточуючими, поважайте 

гідність інших. 

6. Якщо ви розумієте, що помиляєтеся в своїх думках, вчинках, визнайте це одразу. 

Рекомендації соціального педагога підліткам щодо подолання агресивності: 

• виконувати фізичні вправи (гімнастика, аеробіка, біг, їзда на велосипеді); 

• займатися силовими видами спорту (бокс, боротьба); 

• займатися фізичною працею; 

• виливати злість на неживі об'єкти (побити подушку, диван, боксерську грушу, 

пошматувати газету); 

• використовувати масаж, особливо верхньої частини спини, з метою зняття 

напруги; 

• викричатися на самоті, не спрямовуючи свій гнів на об'єкт роздратування; 

• обговорити ситуацію, яка викликає роздратування, з близькою людиною; 

• висловити уявному об'єкту своє невдоволення; 

• написати листа об'єкту роздратування, але не надсилати його; 

• змінити вид діяльності, що допоможе відволіктися від проблеми; 

• використовувати комунікативну техніку «Я»-повідомлення: висловлюючи 

співрозмовникові почуття щодо ситуації, яка вас дратує, викликати співчуття та 

бажання зрозуміти вас і не руйнувати стосунків. Наприклад: «Я сповнений гніву, 

злий, розлючений, дуже сердитий, мене дратує ця ситуація, мені ніяково, дуже 

боляче»; 

• використовувати асоціативне «Я»-повідомлення: злий, як тигр; 

• релаксація — метод, за допомогою якого можна частково чи повністю позбутися фізичного або 

 психологічного напруження;  

Бажаючим надрукувати власні 

роботи звертатися до головного 

редактора 



 

 

 

 

 

 

Анекдоти 

Урок географії.  

- Вовочко, розкажи будь ласка, що таке Панамський 

канал.  

- Ну не знаю, такий канал наш телевізор не показує ". 

*** 

Коли дитинча Дракули не прийшло додому з уроків, його мама вирішила, що йому, 

швидше за все, кол поставили. 

*** 

Першокласниця приходить додому з занять і починає розповідати своїй мамі:  

- Ми читали на уроці казку.  

- Яку? - Цікавиться мама.  

- «Червону Шапочку.»  

- І чого ж тебе навчила ця чудова казка?  

 - Потрібно дуже добре запам'ятати, який  вигляд має моя бабуся.  

Про Вовочку 

- Чому ти знову сьогодні запізнився? - запитує Марія 

Іванівна. 

- Просто Мама моя гроші загубила. 

- Ну і що? При чому тут твоє запізнення?  

- А я на них стояв. 

*** 

- Сподіваюся, Вовочко, що на уроці я не побачу, як ти 

контрольну роботу списуєш?  

- Я, до речі, теж на це сильно сподіваюся. 

*** 

На зборах:  

- Федоре Михайловичу, Ви допускаєте у себе вдома 

тілесні покарання або фізичну силу при вихованні сина? 

 - Взагалі - то я його б'ю лише з метою самозахисту. 

*** 

Марія Іванівна: 

- Вовочко, признайся, хто за тебе вчора вирішив цю задачу? 

 - Бог його знає, я рано вчора ліг спати. 

Про школу 

На уроці фізкультури вчителька 

запитала учня: 

 — Який вид спорту тобі найбільше 

подобається? 

  — Купання, — відповів учень.  


