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{AF} Відзначання Дня вчителя вже давно стало знаком всенародної шани та вдячності до
тих, хто сходинка за сходинкою супроводжує дитину на її життєвому шляху, відкриває
захоплюючий світ знань, допомагає мудрою порадою та радіє за успіхи своїх вихованців.
Це свято вшановує інтелект, професіоналізм, людяність, щирість душі та безмежну любов
до дитини, яку вчителі ведуть від дитинства до зрілості.{/AF}

Професійне Міжнародне свято працівників освіти було засновано ЮНЕСКО в 1994 році.
Всесвітній день вчителя святкують 5 жовтня. В Польщі це свято відзначають 14 жовтня.

Свято осені завітало також до школи з українською мовою навчання в
Гурові-Ілавелькому.

Учні других Ц та Д класів ліцею підготували виступ присвячений працівникам освіти.

Спочатку пані директор привітала всіх присутніх у залі . Потім слово надалося новому
голові шкільної самоуправи - Вікторії Зємбі.

Після офіційної частини учні других ліцеїв розпочали свою розважальну програму. Учні
потішили вчителів цікавими сценками та гарними піснями в чудовому виконані. Потім
пролунала подяка та побажання для вчителів.

В кінці ліцеїсти заспівали пісню « Я , ти , ми всі - однокласники»

Участь та організація таких урочистих заходів дає можливість проявити себе ,
попрацювати в колективі та отримати багато позитивних емоцій .

Дорогі вчителі! Прийміть слова щирої вдячності за те, що віддали нам багато годин свого
життя, знання, досвід і мудрість. Ми вдячні за ваш внесок у нашу освіту і за проявлене
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вами терпіння. Дякуємо, що у важкі хвилини допомагаєте повірити в себе, за те, що
прощаєте помилки і направляєте на вірний шлях. За те, що демонструєте свої найкращі
людські якості .

Дякуємо за те , що вчите нас найголовнішого- бути гідними людьми з відкритими серцями
. Нехай професія нескінченно відкриває вам нові горизонти, виправдовує добрі надії і
допомагає реалізувати всі життєві задуми! Бажаємо , щоб навчальні будні були
заряджені позитивом . Віримо, що добро , яке ви даруєте учням повернеться до вас
сторицею !

Також окремо хочу подякувати всім , хто брав участь у святі і прикладав зусилля , щоб
організувати його!

учениця ліцею, Селезінка Людмила.
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