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Сценарій свята до Дня працівників освіти 

Кафе «Зошит у клітинку» 

Адміністратор: Доброго дня, дами та добродії, леді й джентльмени, бешкетні 

хлопці та кокетливі дівчата! Ми раді бачити вас у нашому кафе «Зошит у 

клітинку»! 

Офіціант: Сьогодні в нас багатолюдно, це й зрозуміло, адже сьогодні – День 

працівника освіти, день якого всі чекають із нетерпінням. Учні - тому що уроки 

будуть скорочені, а якщо дуже пощастить, то взагалі скасують останній урок. 

Учителі - тому що не треба буде проводити останні уроки. 

Адміністратор: А що характерно для всіх — це радісні посмішки, що іскряться 

добротою ока та піднесений настрій всіх жителів школи. 

Офіціант: Сьогодні у нашому кафе «Зошит у клітинку», святкове меню, яке 

складене на честь вашого свята. 

Адміністратор: У ньому ви знайдете смачні напої та вишукані десерти. 

Чекаємо на ваші замовлення. 

Офіціант: Сьогодні до нас у кафе завітав вчитель, який протягом багатьох 

років ділився знаннями та вміннями з учнями це наш улюблений Сергій 

Олександрович Луценко. 

Адміністратор: І ми з радістю вітаємо Вас з цим прекрасним святом, Днем 

працівника освіти і даруємо вам і всім присутнім смачний напій під назвою 

«Школа» у виконанні наших метродотелів. 

Пісня «Школа» 

Адміністратор: Зі святом! – ледь схилились віти клена. 

Офіціант: Зі святом! – ронить осінь жовтий лист. 

Адміністратор: Зі святом! – уклонилися доземно 

Всім педагогам зірки за  розум їх і хист. 

Офіціант: Нам дуже хочеться, щоб ваш піднесений настрій, дорогі освітяни, 

залишався у вас протягом усього дня, і щоб ви не розчарувалися побувавши у 

нашому кафе. Тому дозвольте зробити вам подарунок від закладу.  

Адміністратор: Зустрічайте оплесками наших найменших кухарів з теплим 

чаєм побажань. 

Виступ 1 класу 
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Адміністратор: 

В цей день незабутній осінній святковий 

Нехай вчителям всім здоров’я прибуде, 

А рідна держава про вас не забуде! 

Офіціант: 

Хай незгоди й негаразди, вас обминають. 

Хай душа і тіло ваші старості не знають,- 

Щоби, попри всі проблеми й капосні реформи, 

Ви ніколи не втрачали бадьорої форми. 

Адміністратор: 

У нашій школі до освітньої реформи приєднуються не тільки вчителі, а й учні, 

вносячи свої корективи та пропозиції. 

Офіціант: 

Прошу подати всім присутнім в нашому закладі, асорті від нашого спонсора 

«Лист до пана міністра», яке підготували бармени нашого кафе. 

Виступ 5 класу 

Адміністратор: А зараз я б хотіла прийняти замовлення в людини, що не 

мислить життя поза школою. 

Офіціант: А тут такі всі…. Кого саме ти маєш на увазі? 

Адміністратор: Я говорю про нашого директора. Надаємо їй слово для 

привітання. 

Виступ директора 

Офіціант: Нещодавно до нас у кафе завітали школярі, як завжди вони весь час 

про щось говорили, і я довідалася, що вони таємно знімають фільм. 

Адміністратор: Та ти що, не може такого бути? 

Офіціант: Не віриш? наші ж учні не лише затяті вигадники, а ще й талановиті 

реалізатори своїх вигадок. 

Адміністратор: Ну добре, давайте поглянемо, що в них виходить..... Увага на 

екран. 
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Виступ 9 класу 

Офіціант: В житті усім потрібна дружба: 

І для розваг, і для журби, й для служби. 

Із другом легше в світі жити, 

Але й дружити треба вміти. 

Адміністратор:Слід другові допомагати, 

В пригоді завжди захищати, 

Слід жарти друга розуміти 

Й самому жартувати вміти. 

Офіціант: Коли ж якесь нерозуміння, 

Потрібно виявить терпіння. 

При сварці – швидше помиритись – 

Не варто з друзями сваритись. 

Адміністратор: Для всіх відвідувачів нашого закладу подарунок – коктель 

«Дружба» від шеф кухаря та його помічників. 

Сценки гуртка 

Офіціант: Мені щойно передали записку з останнього столика. Читаю. 

«Прошу подати морозиво зі збитими вершками «Фантазія» моєму улюбленому 

вчителеві ...…...... 

Адміністратор: Жаль, що прізвище написане нерозбірливо. Але я думаю, що в 

кожного учня є свій улюблений учитель.  

Для всіх освітян і гостей свята кава зі збитими вершками «Фантазія» від наших 

баристів. 

Виступ 10 класу 

Офіціант: 

Ми винні вам багато, 

Шановні вчителі! 

Для вас наука – свято, 

Для нас – це будні дні. 
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Ви хочете зробити з нас 

Учених та майстрів. 

А ми не завжди слухаєм, 

Шановних вчителів! 

Адміністратор: 

Але, будь ласка, вибачте 

Давайте жити в мирі! 

Щоб всі приходили у клас 

Усміхнені та щирі. 

Офіціант: 

Учителю мій, наставнику добрий, 

Прийми наш сердечний уклін до землі. 

За труд твій великий, за ночі безсонні, 

За любляче серце спасибі тобі. 

Адміністратор: 

Для всіх відвідувачів нашого закладу подарунок – страва від шеф кухара та 

його помічників. 

Виступ гуртка 

Адміністратор: Щось гості за 5 столиком задумалися. 

Офіціант: Дорогенькі не переймайтеся. Не обтяжуйте свою голівоньку ніякими 

сумними думками, краще насолоджуйтесь нашим десертом. 

Адміністратор: Яке ж це свято без десерту?! 

Десерт - вершина торжества. 

Офіціант: Дорогі освітяни, для вас на честь свята за рахунок закладу родзинка 

нашого меню десерт «Учительська мрія», який підготували наші кондитери. 

Виступ 11 класу 

Адміністратор: Шановні гості, сподіваємося, ви непогано провели час у 

нашому кафе. 
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Офіціант: Дорогі, милі освітяни! Сьогодні воістину ваш день, ваше свято! І ми, 

ваші діти, хочемо від всієї душі поздоровити вас із цим прекрасним днем! 

Адміністратор: Так, ми не ідеальні. Так, ми іноді не розуміємо вас, виводимо з 

рівноваги, поводимося на уроках погано, не завжди робимо домашні завдання. 

Офіціант: Але, повірте, це лише тому, що ми діти. З кожним роком, чим 

доросліше ми стаємо, усе більше розуміємо, що все це: затишна школа, уроки, 

цікаві справи - все це робиться заради нас! 

Адміністратор: В це й прекрасний день дозвольте побажати вам успіхів, 

здоров'я, чистого неба, удачі у всіх справах і до нових зустрічей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


