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PRVŇÁCI V PŘÍMÉM PŘENOSU
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Každý den v životě něco končí a něco nového začíná. A stejně tak tomu bylo i první zářijový den. Skončily
prázdniny a začala škola...

Přípravy
Pro prvňáčky byly přichystané krásné barevné třídy, které vyzdobily paní učitelky již o prázdninách.

Už to přišlo...
Ráno v půl osmé se všichni prvňáčci i s rodiči sešli před školou. Děvčata z deváté třídy nedovolila nikomu
z nich vstup do školy. Zatímco pan ředitel zahajoval nový školní rok prostřednictvím školního rozhlasu,
museli se dospělí i děti začít řadit na schodišti a uvolnit prostranství před školou. Všichni byli plni očekávání.

Kuk klíčovou dírkou
V zákulisí sborovny I. stupně se již od časného rána děly věci... Netušené...

Kdo se těší do školy, zvedne ruku!
Před školou všechny přítomné přivítala Eva Hrdá, vychovatelka ŠD a hned v úvodu předala slovo paní
Zuzaně Hermanové, starostce obce Drnovice a panu Miroslavu Zemánkovi, řediteli Základní školy Drnovice.

Moudrá sova
Po slavnostním zahájení a přáních všeho dobrého ve školních letech dětem i rodičům následoval příběh
dvou opeřenců: sovy a papouška.
„Prvního zářijového dne v lese kousek od Budonic seděl na stromě krásný moudrý pták. Ve dne mu bývá
dlouhá chvíle, je učený a nosí brýle. Byla to sova... A ta sova si na svém území pěkně lebedila. Ale to
netušila, že jí ty krásné soví moudré dny za okamžik skončí...“

Strakatý papoušek
O jednom „veletajném konkurzu ve škole...“ se totiž doslechl papoušek až z Ria. A proto vážil dlouhou
strastiplnou cestu až sem k nám do Drnovic.

Konkurz
„Já nevím, jak ty, ale já byla oslovena bez konkurzu, páč tu v Čechách platím za nejmoudřejšího
ptáka!  … To já  si  budu muset  ještě čechrat  pírka od toho,  jak  jsem musel  přeleštit  hodně klik.
Ale uspěl jsem!“ ... „A protože já jsem AAA-Ara, tak si vezmu 1. A! … A protože já nosím velké BBB-
Brýle, vezmu si 1. B!“ Opeřenci se do sebe před školou pěkně pustili, nicméně nakonec se hezky dohodli.

Problém
Jenomže vyskytl se malý problém. „Máme tu děti – žáky, máme tu třídy, máme tu pěkné ptáky..., ale kde
máme paní učitelky???“ Děti se však nenechaly ošálit. Dobře věděly, že paní učitelky se jim schovaly pod
kostýmy...

  1. A paní učitelka Taťána Sločíková 1. B paní učitelka Milena Kosíková.

Slib prvňáčků
Hned první den dostaly děti úkol... „Chcete se, děti, dostat až do školy?“ ptaly se paní učitelky. „Nejdříve si
musíte zasloužit ke dveřím od školy klíč. Proto musíte složit slib prvňáčků. A s ním vám pomůžou naše
deváťačky.“ … „Slibujeme na psí uši, na kočičí svědomí, že budeme vzorní žáci, nikdy žádní poškoláci.
Pilně se učit budeme, protože pětky nechceme.“ Slib všichni splnili, mohli tedy dostat klíč od školy.

Kuk vyletí ptáček!
S klíčem (čipem) od školy proběhlo společné fotografování tříd, poté slavnostní přípitek a první čipnutí –
odemčení školy.

Hurá do třídy
Nyní nastal okamžik prohlédnout si třídu, tabuli, pomůcky, zasednout do školní lavice a sníst si připravené
dobroty.

Zazvonil zvonec...
a pohádky je konec? Ba ne! Příběh opeřenců, sovy a papouška, teprve začíná! Všem prvňáčkům přejeme
úspěšný start do školního života, hodně síly a radosti z učení nových věcí. Všem rodičům přejeme také
mnoho síly a radosti  ze svých školáků. A vítězky ptačího konkurzu si  kromě síly a radosti  navíc jistě
zaslouží také kopu naší úcty a spolupráce. Na tento první školní den budeme dlouho a rádi vzpomínat... :o)
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