SLAVNOST SLABIKÁŘE
V pondělí 18. 11. 2013 se v první třídě dubické školy sešlo mnoho rodinných
příslušníků letošních prvňáčků, aby jim drželi pěsti při získávání klíče od truhlice Moudrosti.
Na děti ve třídě čekal skřítek Muk s dopisem, ve kterém děti vychválil za to, jaké
dělají pokroky a co už umějí. Také jim připomenul bohatství jiných truhlic, o kterých si
v uplynulých dnech ve třídě povídali.
Malý úryvek dopisu k nahlédnutí:
„ Modrá truhlice Svobody nám připomenula, že máme právo mluvit, chodit a něčemu
věřit. Ale také to, že máme své povinnosti a musíme dodržovat určitá pravidla. Žlutá truhlice
nás seznámila s šelmou Drogerou, Alkoholínem a tabákovými bandity a bylo pro mě velkým
překvapením, že jste věděli, i jak se chránit před touto nebezpečnou trojkou. Ale dost povídání,
dnes vás čeká poslední těžký úkol. O všech vašich vědomost, znalostech a dovednost musíte
přesvědčit svoje nejbližší, kteří se na Vás přišli podívat. Oni rozhodnou o tom, jestli vám dnes
předám i klíč nejcennější - klíč od hnědé truhlice. Vzpomenete si, co skrývala? Jak se
jmenovala?“
Děti si vzpomněly a také
svým blízkým předvedly, že už
si umějí poradit s nelehkou
slovní úlohou z matematiky,
kterou uměly nejen vytvořit, ale
také vypočítat. Při mnohých
písničkách, básničkách i hrách se
nejdříve
pěkně
protáhly.
Například paní učitelka zadala
číslo tři a potom dávala dětem
příklady. Pokud byl výsledek
příkladu menší než číslo tři,
musely se schovat pod lavici.
Tuto hru děti milují hlavně proto, že při výsledku, který je větší než zadané číslo, mohou na
lavici sedět. Nebo když jim paní učitelka nalepila příklady na tvářičky a ony hledaly
kamaráda se správným výsledkem. Při této hře vypomohla i jedna z maminek, za což jí patří
díky za odvahu.
V další hodině děti (vagonky) psaly počáteční písmenka obrázků na záda spolužákům
(mašinkám) a ty je psaly pro kontrolu na magnetické tabulky. Děti jsme museli všichni
pochválit, protože už zvládají bravurně nejen první písmenka slov, ale i poslední, a dokonce
se už mnohá písmena objevila na tabulkách psacím písmem. Také dokázaly mnohá slova
zacvičit na koberci či přečíst a napsat prstovou abecedou. Po dostatečném uvolnění rukou se
dětem povedla i písmenka v písankách a všechny děti přečetly svoje první slova z tabule.
Jak tak písničky svolávaly děti do kruhu a básničky je zase přiváděly na jejich místa,
dvě hodinky rychle uplynuly a bylo na zhodnocení paní ředitelky, paní učitelky a všech rodičů
a babiček, zda si děti klíč od truhlice Moudrosti zaslouží. Souhlasil dokonce i skřítek Muk,
a tak paní učitelka dětem klíč předala a děti společně truhlici otevřely. Bylo to krásné vidět ten
úžas nad Slabikáři, které truhlice ukrývala.
Každé z dětí ke svému Slabikáři doslalo ještě pamětní list od paní ředitelky Věry
Brané a symbolický perníkový klíč od své třídní učitelky Jany Skácelové.
Přejme dětem, ať jim úžas nad jejich první knihou ještě chvíli vydrží, ať se na ni vždy
těší a ať brzy odemykají další krásné knihy, které na ně čekají.
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