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У слові — вчитель — все життя і мрії, 

Політ душі і веселковий цвіт. 

Найкращі помисли, свята любов, надії, 

І вчитель сам — це неповторний світ.  

Він все життя з відкритою душею 

Йде до людей, щоб світло донести. 

Учитель сяє для усіх зорею 

І відкриває їм нові світи.  

Несе він людям серце на долоні, 

І щиро вірить в правду й доброту. 

Сьогодні в нього посивілі скроні 

І долю вчитель має непросту,  

Та серце в нього світле і пречисте, 

Душа дитинна — пелюстковий цвіт. 

Вітаєм вас сьогодні урочисто 

Й шлемо гарячий і палкий привіт!  

Ви працею повагу заслужили, 

Турботою і вірою в життя. 

Ви людські долі світлими робили, 

І відкривали їм щасливе майбуття.  

Ви плідно та успішно працювали 

Багато років і десятиліть. 

Та визнання і слави не чекали, 

А працювали чесно кожну мить.  

Промчали роки, навіть трохи щемно, 

За горизонти молодість спливла. 

Вклоняємось вам, дорогі, доземно. 

Бажаємо здоров’я і тепла. 

                                  Надія Красоткіна 

 

.  
Підготувала  

Радахевич Мар’яна 

 

 

 

Школа — це майстерня, де формується думка 

підростаючого покоління, треба міцно тримати її 

в руках, якщо не хочеш випустити з рук 

майбутнє.  

А. Барбюс 

E-mail radakhevich@rambler.ru 
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Вчитель 
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Учитель! Горде і славне звання. 

Праця вчителя споріднена з працею хлібо-

роба й будівельника – із зернини добра й 

справедливості вирощує він душу людини, 

із цегли знань складає наш розум. 

Чого вчать учнів вчителі? Мате-

матики, рідної та англійської мови, 

природи, історії, зарубіжної та україн-

ської літератури, основи здоров’я, 

фізкультури та багато інших цікавих 

дисциплін. Вчителі розвивають увагу, 

пам’ять та 

уяву у всіх 

учнів. Во-

ни намага-

ються до-

помогти 

школярам 

знайти 

свій 

шлях у 

житті. А головне – своїми справами і 

своїм словом вчать найважчої на світі 

науки – бути людиною та обрати пра-

вильний шлях у житті. 

Учителю! Вклоняємось доземно 

             Перед великим іменем твоїм. 

             Вже проростають ті маленькі зерна 

             Під поглядом, як серце, золотим 

  

 

Професія вчителя  

Вул. М Кривоноса , 2 

Протягом проекту учні:  

 ознайомлюються з ходом проекту, ме-

тою, завданнями проекту 

 одержують завдання по роботі над 

проектом  

 

Телефон: (096)8449310 

Эл. почта: radakhevich@rambler.ru 

 шукають літературу  в навчальних посіб-

никах, енциклопедіях, бібліотеках, та Інте-

рнеті, записують посилання на дану інфор-

мацію 

 складають каталог використаної літерату-

ри 

 добирають ілюстрації відповідного змісту 

 збирають відомості про науково-технічний 

прогрес  

 створюють презентацію своєї роботи в ре-

жимі Power Point 

 вчаться працювати в програмі Microsoft 

Publisher  

 отримують критерії оцінювання і оціню-

ють роботу своїх товаришів і свою власну 

роботу 

 вчаться працювати з цифровим фотоапара-

том та використовують його для фіксації 

робіт учасників проекту 

 виконують свої роботи, використовуючи 

дидактичний матеріал, підготовлений вчи-

телем 

Основна ідея проекту полягає у розвитку у учнів 

навичок мислення високого рівня, а саме: на-

вчити учнів збирати інформацію, аналізувати та 

класифікувати її; висувати гіпотези та ідеї; об-

говорювати результати досліджень  


