SLAVNOST SLABIKÁŘE
Uběhla jim první čtvrtina roku, osvojují si nová školní
pravidla, zdolávají Živou abecedu, sčítají a odčítají do
pěti. Všichni jste jistě poznali, že řeč je o dětech z první
třídy. V pondělí 21. listopadu prožili prvňáčci docela zajímavý a zvláštní den.
Po ranním vyučování přicházeli odpoledne znovu do školy, tentokrát
v doprovodu svých nejbližších, aby si všichni pospolu užili krátkou SLAVNOST
SLABIKÁŘE. Ve zkrácené verzi běžného vyučovacího dne museli prokázat své znalosti
písmen, slabik, básniček i počítání. A to opravdu museli. Jinak by nezískali čtyři potřebné klíče
a neotevřeli by tajemnou truhlu, která skrývala překvapení. A protože naši prvňáčci jsou
zvídaví, pustili se s chutí do práce. Nejdříve poznávali tiskací i psací tvary známých písmen a
přednesli přítomným krátké motivační básničky. Pak přišly na řadu slabiky složené z písmen a
„žabí škola“. Na tu si děti hrají rády. Skládají slova ze slabik, a pokud je slovo složeno správně,
žabička jim zakuňká na pozdrav. Z opakovaného kuňkání žab bylo znát, že i tuto dovednost
děti zvládají dobře, a tak nebylo těžké získat v těchto dovednostech první dva klíče. Energii na
další práci děti doplnily krátkým cvičením a už se pustily do matematiky. Dovednost sčítat a
odčítat do pěti předvedly hrou na početního krále, za kterou získaly další klíč. Poslední
dovedností byla dramatizace veršů zimního melodramu. Téma sněhu a zimy přineslo dětem
poslední čtvrtý klíč a tajemná truhla se mohla otevřít. A zajímá vás, co v ní bylo? No přece
krásné nové slabikáře s věnováním, které šikovným prvňáčkům předal pan ředitel. Píle a
aktivita dětí byla oceněna sladkými perníčky a velkým potleskem všech přítomných. Celou
slavnost jsme zakončili zpěvem veselé anglické písně a spokojeně jsme se rozcházeli domů.
Největší radost měly děti, které si odnášely domů svůj vlastní slabikář. Ten jim bude velkým
pomocníkem na cestě za čtením a dalším poznáváním.
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