Zápis do 1. třídy

Předposlední lednový den se v naší dubické škole vydalo devatenáct odvážných budoucích
prvňáčků s Večerníčkem do různých pohádek.
Po společném přivítání se děti v doprovodu svých rodičů a vždy jedné paní učitelky z 1.
stupně vydaly plnit zajímavé úkoly.
Čmeldu a Brumdu děti probudily písničkou. Dle pokynů učitelky jim zasadily kytičky do
zahrádky a poletovaly s Brumdou v ruce z květu na květ. Předškoláci bravurně zvládli spočítat
kytičky, poznali, jakou mají barvu a dokázali určit, která kytička je první, poslední či úplně vpravo.

V další třídě na děti čekali nešikové Pat a Mat, kteří se rozhodli postavit si domeček. Zhotovili
si nákres, ale sestavit se jim ho nepodařilo. Naštěstí se objevili naši šikovní předškoláčci, kteří ho dle
plánku bez obtíží sestavili. Přitom ještě zvládli pojmenovat různé geometrické tvary.

V další třídě už čekal netrpělivý Maxipes Fík, který se šel podívat do školy a hned se tam
naučil psát. Rozhodl se, že tuto dovednost naučí i děti. Nejdříve si s dětmi obtahoval písmenka na
tabuli, potom ještě několikrát na papíře, než se děti pokusily předepsaná písmena napsat samy.

A co děti čekalo u Boba a Bobka? No přeci pořádná rozcvička. Komu se nechtělo do kotoulu,
tak válel sudy, dále všichni zvládli slalom mezi kužely, poskakování na míči a hod míčkem na cíl. Za
odměnu je čekala jízda na skluzavce.

U pejska a kočičky děti předvedly, že se dokáží orientovat na obrázku, zavzpomínaly na
pohádku „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“. Řekly jim pěknou básničku, při které nejen
pejsek s kočičkou naslouchali, zda mají správnou výslovnost. Všechny děti pomohly kočičce zapnout
knoflíky na zástěrce a pejskovi zavázat tkaničku u boty na smyčku. Aby pejskovi a kočičce nebylo
nikdy smutno, tak jim nakreslily kamaráda.

Všechny děti svoji první větší životní zkoušku úspěšně zvládly. Za odměnu si domů odnesly
spoustu dárků, pamětní list a doufejme, že i pěkné vzpomínky.
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