Pasování předškoláků na prvňáčky
Dne 17. 6. 2013 ve 14. hod. zavítali do 1. třídy dubické školy předškoláci a jejich
rodiče, aby si společně prožili pasování na prvňáčky. Budoucí prvňáčci nás všechny uvítali
veselou písničkou o zvířátkách. Jejich zpěv doprovázela paní učitelka z mateřské školy hrou
na kytaru. Zpívání předškoláků navodilo ve třídě příjemnou atmosféru.
Jen co děti dozpívaly, vtrhl do třídy neukázněný skřítek Muk, který zaspal vyučování,
a dokonce neuměl pozdravit. Děti skřítkovi vysvětlily, že už je na začátek vyučování trochu
pozdě. Aby to příště zvládl, zahrál si s dětmi hru. Všichni si sedli na koberec a spali.
Představovali si, že leží ráno v postýlce a slyší odbíjet kostelní zvon. Paní učitelka předváděla
zvonění na triangl a děti s Mukem muselo probudit sedmé zazvonění. Na tom se před
začátkem hry všichni shodli, že je to nejvyšší čas, kdy musí vyskočit z postýlek, aby do školy
přišli včas. Protože všechny děti zvládly napočítat do sedmi bez obtíží, paní učitelka jim hru
zkomplikovala tím, že si ještě procvičili hodinu jedenáctou, tedy hodinu, kdy na děti bude
čekat někdo z rodičů před školou, protož vyučování končí. Všechny děti, ba i skřítek si poradili
s úkolem bez obtíží.
Dále děti rozebírali s Mukem, co že to nese na zádech. Všichni předškoláci poznali
aktovku a po krátkém povídání, zda již všichni aktovku mají do školy připravenou, se společně
podívali, čím že si to ten Muk aktovku do školy vybavil. Každé z dětí vytáhlo jednu věc, např.
autíčko, láhev na pití, hrací telefon a řeklo ostatním, zda daná věc do aktovky patří či nikoliv.
I s tímto úkolem si děti hravě poradily a myslím, že i Muk pochopil, jaké zbytečnosti má příště
nechat doma.
Za odměnu paní učitelka naučila děti kousek básničky o kouzelných slovíčkách, a aby
ji nezapomněly, ještě si ji společně začarovaly. I Mukovi se kouzlení moc líbilo. Jestlipak
uhodnete proč? Poslouchejte: „Čáry máry pod kočáry fuk a už ani MUK!“
Před samotným pasováním si děti s Mukem ještě chvíli popovídali o jeho podzemní
říši a zjistili, že zná i skřítka Puka. Paní učitelka už prý o něm také hodně slyšela, a tak dětem
slíbila, že v září na ně bude ve třídě čekat buď samotný Puk, či alespoň vyprávění o něm.
Na závěr se už mohlo přistoupit k slavnostnímu pasování na školáky. Paní učitelka
s pomocí skřítka Muka děti pasovala na školáky obrovskou tužkou, která byla souběžně
měřidlem, zda je dítko dost veliké na to, aby ve škole dosáhlo na tabuli. Všechny děti
měřením prošly a byly pasovány. Paní ředitelka školy děti ozdobila šerpou „Školák
2013/2014“ a popřála jim hodně úspěchů ve škole. Na závěr na děti čekaly paní učitelky ze
školky, které každému předaly pamětní list na pobyt ve školce a krásnou knížku .
Všem dětem i rodičům moc děkuji za příjemně strávené odpoledne.
Mgr. Jana Skácelová

