,,Czy to bajka, czy nie bajka”

,,Czy to bajka, czy nie bajka. Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam. Krasnoludki są na świecie”.

Tymi tajemniczymi słowami pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej w Tuchowie, zostali
przeniesieni w baśniowy świat Koszałka Opałka, nadwornego kronikarza króla Błystka i jego
towarzysza Biedronka. Uroczystość pasowania na ucznia odbyła się o godzinie 10.00,
5 listopada 2015 r. w Domu Kultury w Tuchowie. Pierwszaki, jak to mądre i dziarskie
dzieciaki, musiały zaprezentować skrzatom, swoim kolegom i koleżankom, rodzicom oraz
dyrekcji umiejętności, które zdobyły w ciągu dwóch miesięcy nauki w szkole. A było to nie
lada wyzwanie. Prezentacja rozpoczęła się od recytacji wierszy, następnie małe zuchy
zaśpiewały piosenki: ,,Wesoło nam”, ,,Hej ho pierwsza klasa”, ,,W drodze do szkoły”. Nie
zapomniały też o patriotycznym wierszu W. Bełzy ,,Kto ty jesteś”. Po wzorowym wykonaniu
zadań krasnoludki uznały, że dzieci zasługują na miano bycia prawdziwymi uczniami. Ich
ocenę zaakceptowała także dyrekcja szkoły. W związku z tym nastąpiła część oficjalna
uroczystości. Został wprowadzony i zaprezentowany sztandar szkoły, zaśpiewano hymn
państwowy. Wszyscy zebrani złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie Pan Dyrektor
pasował pierwszoklasistów na uczniów społeczności szkolnej.
Ta wspaniała uroczystość nie mogła się obyć bez upominków dla naszych milusińskich.
Każdy pierwszak otrzymał pamiątkowy dyplom, słodycze, a od starszych kolegów rogi
obfitości. Po otrzymaniu prezentów, pierwszaki skierowały prośbę do swoich rodziców, a
brzmiała ona następująco:
Mamo, Tato proszę przygotujcie mi miejsce do pracy i odrabiania lekcji, oraz miejsce gdzie
położę tornister, książki, zeszyty. Proszę was o ciszę, spokój i pogodną atmosferę w domu.
Gdy przychodzę ze szkoły do domu:
- zapytaj mnie co było w szkole,
- rozmawiaj ze mną często,
- pochwal za co można pochwalić, zgań za co można zganić,
- pociesz mnie, kiedy spotyka mnie niepowodzenie,
- ustal ze mną godzinę, o której mam siadać do odrabiania lekcji, ale zostaw mi trochę
wolnego czasu,
- posiedź przy mnie chwile, kiedy będę odrabiać lekcje,
- nie krzycz na mnie, bo ja w tedy przestaję zupełnie myśleć,
- sprawdź, czy wszystko mam w tornistrze, co jest na następny dzień potrzebne do szkoły,
- porozmawiaj o mnie z moją Panią.

Rodzice nie zostali obojętni na prośby swoich dzieci i uroczyście ślubowali:
My rodzice pierwszoklasistów będziemy starać się:
· Zawsze pamiętać, że moje dziecko jest dla mnie unikalnym darem.
· Słuchać uważnie o czym mówi.
· Doceniać w dziecku to, co najlepsze.
· Przytulać je często.
· Cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają lata, kiedy ono jest małym
dzieckiem.
Po zapewnieniach dzieci, że z zapałem podejmą obowiązki szkolne i obietnicach rodziców,
że będą doceniać w dzieciach to, co najlepsze, Koszałek Opałek i jego towarzysze pożegnali
wszystkich.
I jak baśniowo rozpoczęła się uroczystość, tak baśniowo się skończyła. Uśmiechnięte
buzie dzieci wyrażały samą radość. Całość szkolnego święta dopełniły pamiątkowe zdjęcia.
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