Січень
Усе йде за планом! Канікули
залишилися позаду, і на вас чекає
безліч нових цікавих проєктів!
Використайте нові можливості! Не
поспішайте відмовлятися від них через
брак часу — зараз вам все до снаги!
Впоратися з усіма буденними
завданнями вам допоможе
планування. Вже з понеділка розробіть
план роботи на тиждень і чітко дійте
по намічених пунктах. Тоді у Вас
залишиться час на нові проєкти і сили,
щоб їх реалізувати.

Лютий
Якщо в цьому місяці вас відвідають
творчі ідеї — не женіть їх! Хвиля
натхнення підніме вас над сірими
буднями і допоможе вам у всіх
починаннях!
Усі робочі питання вам вдасться
розв’язати з дивовижною легкістю.
Головне — додайте в щоденну рутинну
роботу трохи винахідливості
та креативності. От би ще учні тішили
гарною поведінкою… Але не буває всього
й одразу — має ж хтось додати ложку
дьогтю у вашу величезну бочку з медом.
Тому без турбот не обійтися.

Березень
Дуже насичений місяць — уроки,
учнівські конкурси, педради,
методоб’єднання, вебінари, семінари!
Ви все встигнете, але не забувайте
дбати про здоров’я і відпочивати!
Збереженню вашого здоров’я
посприяють прогулянки на свіжому
повітрі та дружні посиденьки
з чашкою чаю після роботи.
Навчіться залишати роботу на роботі,
і тоді вам точно вистачить сил
до літніх канікул.

Квітень
Результати вашої праці не змусять
себе чекати. Цього місяця ви зможете
розумно розставити пріоритети й
отримаєте моральну підтримку з усіх
боків — від учнів, батьків, колег!
Приділіть увагу самоосвіті: відвідайте
професійні семінари, побувайте
на цікавій конференції чи виставці,
відвідайте майстер-класи, де зможете
дізнатися щось нове. І пам’ятайте: не
засиджуйтеся на роботі, інакше
до кінця місяця у Вас просто не
вистачить наснаги.

Травень
Травень — це завжди неймовірний мікс
святкових днів і напружених буднів.
Найголовніше — знайти баланс між
гарним відпочинком і успішним
завершенням навчального процесу!
Якщо вам це вдасться, місяць буде
позитивним та продуктивним.
Жартуйте, веселіться, спробуйте
урізноманітнити ваші уроки.
Випромінюйте щастя і діти точно
відповідатимуть вам тим самим.
Формула «щасливий учитель = щасливі
діти» цього місяця діє як ніколи.

Червень
Як літо почнете, так його
і проведете! Тому, щоб літо було
чудовим, почніть його ефективно,
наповніть цікавими подіями,
зустрічами та активностями!
Щоб спіймати удачу, цього місяця
не обов’язково планувати все
заздалегідь. Досить буде
розслабитися, перейнятися
атмосферою моменту і довіритися
нагоді.

Липень
Нарешті почалися канікули! Виберіть
ваш власний спосіб відпочинку
і швидше його реалізуйте. Забороніть
собі навіть думати про роботу. Зірки
будуть у знаках Відпочинку
та Релаксу.
Навколо вас пануватимуть добробут
і гармонія. Жодних робочих обов’язків
і жорстких правил. Тож
насолоджуйтесь життям!
Серпень
Настає найспекотніший
та найяскравіший місяць літа — час
насолоджуватись життям!
Вітамінізуйтесь, розважайтесь,
відпочивайте!
Зірки радять отримувати від життя
максимум, ловити натхнення,
реалізовувати власні забаганки.
Місяць пройде під знаками
захоплюючих подорожей і вдалих
покупок.

Вересень
Цього місяця треба запастися
неабияким терпінням і наснагою.
Варто згадати всі причини, чому ви
обрали професію вчителя,
та підготувати багато антистресиків
та канцелярії. Місяць буде
знаходитися у знаках Поробків
та Наочностей.
Не стримуйте своїх творчих
поривів, адже ви маєте великий
потенціал і справжній талант. Саме
це й допоможе отримати цілковите
задоволення від роботи.

Жовтень
Час неймовірних подорожей з учнями.
Влаштовуйте у вихідні прогулянки,
покажіть дітям, що чудово відпочити
можна і в рідному краї.
Ви будете черпати натхнення
в подорожах. Тому слід обрати
мальовничі і незвичайні місця. Крім
того, додайте ще одне джерело
натхнення цього місяця — скуштуйте
місцеві делікатеси і страви різних
країн та регіонів, які ви відвідаєте.
Листопад
Цей місяць буде сприятливий для
просування нових ідей і проєктів.
Не проґавте свій шанс, адже
результат можна очікувати в
найближчому майбутньому!
Керівництво та учні підтримають вас
у ваших починаннях. Це час перемог
на олімпіадах і конкурсах, час
блискучих виступів на конференціях
і успішної роботи в проєктах. Головне
— реалізувати це разом із міцною
командою підтримки.

Грудень
Час виставити всі оцінки
до журналу і приділити час собі
та своїм рідним. Приємно
проведений час у родинному колі
зміцнить не лише родинні зв’язки,
а й нервову систему.
Викиньте нарешті з голови робочі
питання та потурбуйтеся про
подарунки для близьких і друзів.
Влаштуйте собі справжню відпустку
посеред навчального року, щоб
відновити баланс і запастися
енергією на найближчі півроку.

