
Про ВЧИТЕЛЯ З УСМІШКОЮ… 
    Професійне свято працівників освіти у 
цьому році особливе… Сьогодні, як 
ніколи, нам не вистачає приводів для 
усмішки… 

 

Отож, давайте подивимося на 
вчительську працю  трошки інакше і 
усміхнемося… 



- Нашому вчителеві 
не можна вірити. 
- А чому? 
- Вчора він говорив, 
що 5 і 5 буде 10. А 
вже сьогодні 
твердив, що 7 і 3 
також 10. 

Учитель іноді такий замріяний …   

Усмішки про вчителя: 



Іде заняття в школі.  
Вчитель: 
- Хто вважає себе дурнем, 
підведіться. 
Через декілька хвилин 
підводиться Вовочка. 
- Ти що, вважаєш себе 
дурнем? 
- Hі, але негарно, коли ви один 

стоїте… 

Учитель іноді такий несподіваний… 

Усмішки про 
вчителя: 



 
 
Усмішки про 
вчителя: 
Тому, хто піде 
першим до дошки, 
поставлю на бал 
більше. 
- Йду! Ставте мені 
трійку! 

Учитель іноді і сам не знає, де розв'язка 
складної задачі   



- Васильку, 
провідміняй іменник 
„трактор”. 
- Трактор, 
тракториця, 
трактореня... 

Учитель іноді такий наївний… 

Усмішки про вчителя: 



- А тепер, Грицю, 
наведи-но, будь ласка, 
приклад питального 
речення, - попросив 
учитель. 
- Іване Петровичу, а чи 
поставите мені двійку 
за те, що я не виконав 
домашнього завдання? 

Учитель іноді  такий суворий… 

УСМІШКИ ПРО ВЧИТЕЛЯ: 
 



 
УСМІШКИ ПРО 
ВЧИТЕЛЯ: 
Учитель на уроці 
математики: 
- Андрію, якщо ти 
знайшов три гривні в 
лівій кишені і дві у 
правій... 
- Значить, я одягнув 
чужі штани. 

Учитель іноді такий непередбачуваний… 



Усмішки про вчителя:  
Мама Вовочки – вчителю: 
- Мій Вовочка – геній. В 
нього стільки геніальних 
ідей,чи не так? 
- Так, особливо коли діло 
доходить до уроків хімії. 

Учитель іноді такий ЕКСПЕРИМЕНТАТОР… 



Сергію, назви планети 
Сонячної системи, - каже 
вчителька. 
- Земля, Ма-а-арс, - тягне 
час Сергій і, не розчувши 
до ладу підказку, додає: 
- Снікерс! 

Учитель іноді   такий оригінальний…  

Усмішки про вчителя:  
 



- Скільки букв у 
азбуці? – запитала 
вчителька. 
- Шість – відповів 
Тарасик. 
- Як так? Назви їх. 
- Будь ласка: а, з, б, у, 
к, а. 

Учитель іноді такий винахідливий… 

Усмішки про 
вчителя:  
 



Зі святом, дорогі 
колеги – справжні 
воїни СВІТЛА  та 
ДОБРА! 
 
Посміхаймося! І хай 
буде для цього 
якомога більше 
приводів!    

З найкращими побажаннями  
Ісаєва О.О. 


