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Конкурс «Шануймо вчителя свого»

"Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде добрим учителем. Якщо вчитель
відчуває тільки любов до учня, як батько, мати, він буде кращим за того вчителя, який
прочитав усі книжки, але не відчуває любові ні до справи, ні до учня. Якщо учитель
поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – досконалий учитель".(Л.М.Толстой).Бути
вчителем , означає бути наставником для дитини, подарувати їй підтримку і наснагу до
пізнавання всього нового. На мою думку, найкращий вчитель той, який стає опорою для
дитини та її мрій. Усі 10 років мого навчання вчителі прикладали багато зусиль, щоб
виховати в мені особистість, але найбільше прагнула до цього моя вчителька української
мови та літератури Алла Іванівна. Вперше ми зустрілися в п’ятому класі, коли мої дитячі
мрії, ну зовсім, не прагнули до навчання, а в думках були лише грайливі перерви з
однокласниками та друзями.

Гарно зібране коротке волосся, строгий костюм, невеликий каблук, ледь помітний
макіяж, такою постала вона перед нами вперше, чим викликала легкі дитячі побоювання.
Але зовсім скоро всі наші страхи розтанули, і замість них з’явилася зацікавленість та
бажання пізнавати щось нове. Алла Іванівна з самого початку знайшла зі мною спільну
мову, вона допомагала мені в пізнанні цього складного, але шалено цікавого шкільного
життя. Вона стала для мене прикладом в подоланні перешкод та негараздів шкільного
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життя. Інколи, в близькому спілкуванні, в ній прокидалась маленька мрійлива дівчинка,
яка була ніби- то моєю ровесницею . Проте вона завжди знала чого хоче від цього життя
і твердо стояла на своїх позиціях в житті . Добра, уважна, надійна та справедлива –
такою є моя Алла Іванівна, вчителька, що дарує майбутнє. За роки своєї праці вона
подарувала неосяжні знання своїм учням, навчила їх рідної материнської мови та
привила любов до літератури. Вона неначе мати піклується про своїх учнів, допомагає
знайти себе у цьому вирі життя і сміливо зробити крок у майбутнє .За роки її кар’єри
вона випустила безліч медалістів та відмінників , стала переможцем багатьох конкурсів ,
що підтверджує її педагогічний рівень та відданість справі . Зовсім незабаром я закінчу
школу, опаную улюблену професію. Але я обов’язково прийду до рідної школи, сяду за
парту й обов’язково згадаю свого вчителя української мови , учителя з добрим серцем ,
Базан Аллу Іванівну .

Тютюрова Марія, учениця10-А класу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
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