Den slabikáře
Čtvrtek 20. 11. 2014 byl pro všechny prvňáčky dubické školy i jejich
rodiče výjimečným a slavnostním dnem. Rodiče je doprovodili až do jejich
třídy, kde společně strávili 2 vyučovací hodiny, ve kterých předvedli své
dovednosti ve čtení, psaní a počítání. Vyvrcholením mělo být slavnostní
předávání Slabikářů…

Prvňáčci si však už při příchodu do své třídy všimli, že se tam něco
změnilo. Čekala na ně strážkyně a ochránkyně 1. třídy, postavička čarodějky
Duběnky, a v rukou držela dopis s mašličkou, která měla jinou barvu než
obvykle. To bylo první znamení, že získat Slabikář, nebude jen tak.
.

Po zazvonění zvonečku a společném přivítání, si všichni konečně mohli
poslechnout, co bylo napsáno v dopise, který čarodějka Duběnka držela.
Popisovala v něm cestu, kterou prvňáčci společně s Duběnkou prošli od začátku
školního roku. Připomněla jim, že se na začátku školního roku podívali do
Povídálkova, kde se setkali se spoustou pohádek, básniček, her a písniček. Dále
pluli přes Přípravný potok až do Země slabik, která byla plná víl a skřítků. Tam
poznali Písmenkové hory. Duběnka dětem připomněla, co všechno
v Písmenkových horách prožily, a také popsala cestu ke Slovní řece. Dále dětem
prozradila, že je čeká plavba přes Větné moře až do Království čtenářů. Jenže
aby na této cestě mohly pokračovat dále až do Království čtenářů, potřebují svůj
Slabikář.
Byla tu však jedna veliká překážka. Do království se vloupal zlý skřítek
Chybník, který dostal chuť na písmenkovou polívčičku. Slabikáře vzal, zavřel je
do veliké truhly a zamkl ji klíčem, který někam schoval… Děti začaly
přemýšlet, co bude dál…
Najednou někdo zaťukal na dveře... Byla to sovička Ája, která děti
doprovázela při zápisu do 1. třídy. Všimla si totiž, že skřítek Chybník truhlu se
Slabikáři přestal hlídat a prozradila jim, že odletěl do cizích krajů nasbírat
speciální koření do písmenkové polívčičky. Také prvňáčkům poradila, že když
rodičům předvedou, jak jsou šikovní v hodinách čtení, jak počítají v matematice
a jak pěkně umí psát, snadno získají klíč od truhly, ve které jsou zamknuté
Slabikáře. Rovněž jim popřála hodně štěstí a úspěchů při získávání klíče.

Děti se s nadšením hned pustily do práce. Nejdříve se vypravily na výlet
za veverkami. Začaly rozcvičkou, při které ukázaly, jak umí slova rozkládat.
Nebyla to však obyčejná rozcvička. Paní učitelka dětem ukazovala obrázky
a děti pohybem vyjádřily 1. písmenko ve slově, poté slovo rozložily na slabiky
a nakonec prstovou abecedou ukázaly jeho jednotlivá písmenka. Dále
s veverkami sbíraly oříšky. Hledaly jednotlivá písmenka, která byla rozložená
všude po třídě. Dokázaly z nich složit věty, které pak krásně přečetly.
Na lavicích však už na děti čekaly nové písanky. Aby byly jejich ruce
připravené na pěkné psaní, přednesly rodičům několik básniček, při kterých si
ruce protáhly a uvolnily, aby mohly předvést, jak krasopisně umí psát.

Po krátké přestávce si děti procvičily své počtářské dovednosti. Při hrách
počítaly s peckami, tvořily příklady s kartičkami a dokonce dokázaly vyřešit
2 slovní úlohy, které pro ně měla připravené Duběnka a sovička Ája.

Při poslední hře Na mašinky psaly na mazací tabulky podle obrázků
počáteční písmeno ve slově. Najednou se jim na tabulkách objevil vzkaz od
čarodějky Duběnky, který označoval místo, kde měl být schovaný klíč od truhly
se Slabikáři. Prvňáčci dobře odhadli, že klíč je ukrytý ve třídě na tabuli pod
obrázkem lupy.

Protože měli velikou radost, že získali klíč od truhly, udělali kolem klíče
kruh a zatancovali si svůj nejoblíbenější taneček. Potom klíč položili na truhlu
a společně pronesli zaklínadlo, které jim truhlu otevřelo. V tu chvíli konečně
poprvé spatřili své vytoužené Slabikáře.

Nyní nastal ten správný okamžik k jejich slavnostnímu předávání. Paní
ředitelka Ivana Křížková prvňáčky nejdříve moc pochválila za to, jak byli
šikovní ve čtení, psaní i počítání, jaký pokrok udělali od začátku školního roku,
a potom jim společně s paní učitelkou předaly nejen Slabikáře, ale také pamětní
listy, záložky a perníkové klíče, které se potom o přestávce hodily jako
svačinka.

Popřejme tedy prvňáčkům, ať jim píle a chuť do učení vydrží a ve
Slabikáři ať mají jen samé jedničky!
Mgr. Lenka Nováková

