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Škola v době korony
Napsal Tibor

Byla jednou jedna škola, kam chodily děti, aby se tam učily a kamarádily. Na začátku školního dne
bylo nejvíce dětí v šatně. Nemohl jsi najít místo na převlečení, všude ležely papuče, tašky a bundy.
Pak děti přišly do tříd a tam měly vyučování. Tabule byly popsané křídou. Učitelé mluvili s dětmi,
děti psaly do sešitů. Po zvonění byly chodby plné dětí, bylo slyšet smích stovek hlasů. Po skončení
vyučování se škola připravovala na příští den.

Ale pak přišla nějaká  korona, jak tomu lidi říkají.  Když děti nastupovaly  ráno do autobusu a  pak  
vešly do školy, musely mít nasazené masky. Bylo divné dívat se na lidi s tou maskou – jako by byl
karneval, ale nebylo veselí. Na chodbách už  nebyl  neslyšel hluk a děti už po chodbách neběhaly.
Tělocvična byla  prázdná,  protože děti chodily  na procházky  ven. A potom přišel rozkaz, že děti  
nesmějí do školy a musí se učit skrz „distanční” výuku.

Po týdnech této výuky nějaké děti říkají, že jim škola chybí. Nevadilo by jim ráno vstávat a strávit
velkou část dne ve škole. Chybí jim kroužky, chtějí si vypůjčit knížku z knihovny. Jiným dětem škola
nechybí, hlavně když teď napadl sníh. Doufám, že až bude jaro, tak virus zmizí. Aby se otevřela  
škola a aby byly šatny, třídy a chodby zase plné, aby bylo v tělocvičně znovu slyšet skřípání podlahy.
Škola čeká na lepší dobu.

Nový sešit  
Napsal Andrej

Jsem nový sešit.  Nějaký kluk si  mě koupil  v  papírnictví.  Těším se,  co do mě bude psát.
Doufám, že se stanu sešitem do biologie. Ta je totiž můj nejoblíbenější předmět. Přeji si, aby uměl
kreslit  a pěkně mě vyzdobil.  Hlavně ale doufám, že mě omylem nenatrhne stránku, to by totiž
bolelo. Už se těším na svůj první školní den! :) 

Zapomenutá pastelka  
Napsala Svetlana

Jsem pastelka, obyčejná růžová pastelka. Úplně zapomenutá v lavici. Jedna holčička si mě
tady tehdy zapomněla. Kreslila si se mnou a když zazvonilo, rychle mě zastrčila do lavice. Už jsem
tady přečkala celé Vánoce a nikde pořád ani živáčka. Ale nechci, aby to vyznělo tak, že jsem strašně
osamělá, vždyť tady mám kamarády: tabuli, lavice, křídy, židličky… No jo, ale oni přes den spí, víte
to? Mají to totiž dobře promyšlené, protože kdyby byly během dne vzhůru, tak by je bolelo, jak
na ně děti sedají, píší… Ale teď už dobrou noc.

Hádanka  
Napsala Adéla

Čekáme na to, až někdo přijde a všimne si, že jsme tady, a nasadí si nás. Jsme tady zavřené,
ale naštěstí tu nejsme samy. Jsme tu totiž dvě. Je tady docela tma… A pozor, už někdo jde! Otevírá
skříňku! KONEČNĚ! To je naše majitelka! A už si nás i obouvá! Konečně jsme se dočkaly a už zase
chodíme po celé škole.  



                                                                                                                         

Co jsem?    
Napsala Agáta

Maminka a její dcerka přišly k nám do obchodu. Holčičce jsem se zalíbila hned na první  
pohled!  Ukázala  na mě prstem a  paní  prodavačka mě vzala,  dala  do igelitové tašky  a  předala
do ruky té holčičky. Celou dobu jsem nevěděla, kde budu bydlet, až doma v dětské pokojíčku ze mě
ta holčička sundala tu ODPORNOU igelitovou tašku. Vtom se ozval hlas maminky: ,,Adélko, pojď 
ke stolu, je oběd!“ A tak jsem usoudila, že holčička se jmenuje Adélka.

Za chvíli se vrátila zpátky do pokoje, položila mě na postel a vedle vyskládala hromadu seši-
tů, desky na sešity, pouzdro, pastelky, tužky, gumy, vodovky, tempery, voskovky, ubrus, štětce…
Dala sešity do krásných desek, které měly stejnou barvičku jako já, a položila je zpět na postel.  
Do kapsáře si naskládala všechny  věci na výtvarnou výchovu a položila ho taktéž na postel. Sedla si
ke stolu, vzala si pouzdro a vložila do něj pastelky, gumu, ořezávátko, tužky, pero a pravítko. Zavřela
penál a dala ho na postel. 

Najednou se stalo něco nečekaného. Vzala desky a dala je do mě. Stejně tak to udělala  
i s pouzdrem. Nejdříve se mi to moc nelíbilo. Vedle mě si  položila kapsář stejné barvy, jakou mám
na sobě já. Líbilo se mi být mezi tak vkusnými věcmi. K nám přišel i pytlík na tělocvik, který měl 
taktéž stejnou barvičku jako já.  No není to perfektní?

Ráno Adélka položila na stůl  růžovou krabičku se svačinou a růžovou láhev s vodou. Láhev
zasunula do boční kapsičky a krabičku se svačinou uložila do té přední. Zapnula mi všechny kapsičky
a položila mě na botník, odkud vytáhla krásné růžové papučky, které mi strčila do největší kapsy 
a zapnula ji. Nazula si boty, pověsila si klíče na krk a nasadila si mě na záda. Hned jsem věděla, kam
jdu! Šla jsem do ŠKOLY. Chodím tam každý den kromě soboty a neděle, to jsem doma a odpočívám.
Do školy chodím moc ráda.
 

Opuštěná školní třída  
Napsala Nikol

Najdete mě ve ve škole. Jsem zavřená a pořád mi tady pouštějí nějakou smradlavou věc.  
Raději by měli  otevřít okna, abych tu měla čerstvý vzduch. Žáci do škol nechodí, židle si u mě stěžu-
jí, dokonce i lavice si přišly postěžovat. „No, bohužel je ten Covid-19,“ oznámila jsem všem. Všichni
poklesli. „Hlavy vzhůru, když budeme dodržovat předpisy ministerstva, tak se vše uvolní a brzy žáci
přijdou,“ řekla jsem jim a všichni se začali radovat. 

A fakt je, že za dva měsíce se školy otevřely a já byla zase na čerstvém vzduchu a ani si u mě
nikdo nestěžoval. Jen kdyby to tak bylo napořád… Asi za měsíc se vše zase zavřelo a já už měla dost
stížností, proto jsem všechny propustila. Stejně byl konec roku a nerada jsem viděla jít děti domů.
Ale jedno je dobré. „Mám volno!“ zaradovala jsem se.  A moje kolegyně volaly se mnou: „Máme
volno!“

Hádanka   
Napsal David K.

Ahoj,skládám se ze 206 částí. Jsem bílý a děti si ze mě dělají srandu, občas se mě také bojí.
Jsem schovaný ve tmě a jednou za rok mě někdo vytáhne, když je dobrý rok, tak dvakrát. Už se mi
také stalo, že mě vůbec za ten jeden rok nevytáhli vůbec, bylo to letos a minulý rok. Kdo ví, kdy mě
zase vytáhnou…

 Ještě jedna malá nápověda: stojím v kabinetu BIOLOGIE. Co jsem ?



Dlouhé pravítko 
Napsala Jana

Tento příběh je o mně, o dlouhém pravítku. Zrodilo jsem se v továrně na pravítka  spolu  
se svými sourozenci. Každý z nás byl jiný: červený, modrý, dlouhý, krátký, ohebný… Pak nás odvezli
domů (do obchodů). Každý den k nám chodili lidé. Nevím proč. Jednou mě vzala do rukou jedna
milá holčička, která  (jak jsem slyšelo) se chystala do druhé třídy. Odnesla si  mě rovnou k sobě
domů. 

Za dva dny šla se mnou do školy. Vytáhla sešit, pero, napsala datum a to se mnou podtrhla
rovnou čarou. Bylo jsem šťastné, že se mnou podtrhává své krásně napsané datum, ale trochu to
bolelo. Pak mě už  do svých ruček nebrala a já si myslela, že mě už nemá ráda. Další hodinu jsem
byla smutná, ale asi si toho všimla a podtrhávala a rýsovala se mnou celou hodinu.     

Byla jsem šťastná jako nikdy. Moje holčička rostla a rostla. A já s ní. Napřed byla na základní
škole, pak na střední, nakonec na vysoké! Jsem ráda, že si mě tenkrát vybrala a jsem jí za to vděčná.
Prožila jsem s ní dlouhá léta dětství, puberty, dospívání, zklamání i radosti. Teď říká svým dětem,
jak dlouho jsem s ní vydržela a jak mě má ráda. Teď se mnou podtrhávají její děti a já prožívám
další radosti a dobrodružství. Nikdy ale nezapomenu na svou malou holčičku, která si mě tehdy
vybrala.

Školní přítel 
Napsala Terezka

Je 6:30 hodin ráno a já si tak v klidu sedím na židli. Když potom moje nejlepší přítelkyně
vstane z postele, vezme mě do ruky a naplní svými školními pomůckami, vždy si říkám: Jsem jako
otec těchto věcí, a tak se o ně budu starat jako o vlastní. Pak si mě má přítelkyně odnese na zádech
dolů do přízemí jejího domu a položí mě na židličku v předsíni. Pak zase asi do 7:30 hodin čekám…
Poté strávíme skoro celý den spolu. Jsme společně v její třídě ve škole, já vše poslouchám a divím
se, co všechno se musí má přítelkyně učit. Chodí totiž na gymnázium a já z celého svého látkového
srdce doufám, že společně  její školní život zvládneme. 

Někdy spolu nejdeme jen do běžné školy, ale i do umělecké školy. Tam poslouchám, jak má
přítelkyně hraje  na  hudební  nástroj  nebo zpívá,  jindy  si  v  její  šatně představuji,  jak  nádherně
v tanečním sále tančí. Potom jdeme společně domů a mé dny se takto opakují celý můj látkový
život. Avšak v našem společném kalendářním týdnu jsou dvě výjimky, kdy jsem jen doma a má
přítelkyně se do mě sem a tam podívá. Jsem s ní teprve pět měsíců, ale věřím, že jsme byli, jsme
a také budeme nejlepší přátelé. Před těmi pěti měsíci jsem vystřídal místo jejího bývalého nejlepší-
ho přítele, který se stane věrným služebníkem a přítelem její mladší sestry, až začne i ona chodit 
do školy. 

Asi  jsem se  na  začátku  svého  vyprávění  zapomněl  představit:  Jsem školní  batoh  slečny
Terezie Kurfiřtové. Děkuji vám za pozornost, milí přátelé.

Zapomenutý penál 
Napsal Ondra M.

Jeden  kluk  mě  dostal  před  pár  měsíci  k  narozeninám.  Poslední  den  před  vánočními  
prázdninami odcházel ze školy a na mě zapomněl. Nechal mě ležet pod lavicí. A já se tak těšil,  
jak  budu odpočívat  u  něj  doma v  teplíčku a  hlavně budu se  svou kamarádkou školní  taškou.  
Teď jsem sám ve škole, kde je velká zima, nikdo tu není, jen prázdná třída. Pera pomalu vysychají,
zip rezaví a guma tvrdne.  A nejhorší je, že moje kamarádka školní taška si našla určitě jiný penál. 
A co bude se mnou? Dám si inzerát: Jsem super penál, krásný, moderní a plně vybavený, kdo se mě
ujme? Najdeš mě ve učebně třídě primy v první lavice v řadě u dveří.



Jak se křída stala učitelkou  
Napsala Anička M.

 Když děti odešly ze školy, třída ožila. Lavice, stoly, tabule, ale i tužky, pera a křídy. Dlouho 
se hádaly, kdo z nich bude vyučovat. 

„Já jsem velká a moudrá,“ řekla tabule.
„Nejsi o nic chytřejší než my,“ řekly tužky.
A takto se dohadovaly skoro hodinu.
Křída byla chytrá. Zatímco se ostatní hádaly, skočila na tabuli a začala psát příklady a věty. 

A všechno bylo bez chyby.
Když to ostatní uviděli, souhlasili, že je křída ta pravá a že je bude učit. 
A takto se malá křída stala UČITELKOU. Od té doby učitelé a učitelky píší na tabuli a ani 

nevědí, kdo jim tak pěkně pomáhá… 

Křída   
Napsala Nella

Už je to několik týdnů, co mě nikdo nepoužil. Přála bych si, aby se děti vrátily co nejdříve 
do školy a už zase psaly nějaký zápis na tabuli, a ne do počítače. I když se mi už z toho věčného 
psaní kolikrát motá hlava, chybí mi to. Přišla jsem o práci. 

Hádanka 
Napsal David P.

Jsem bílá a mám několik sester. Na začátku svého života jsem dlouhá. Čím jsem starší, tím
jsem menší. Ale často se stanu krátkou hned na začátku svého života, protože mě děti velmi rády
lámou. Jakmile jsme zlámané všechny, nahradí nás novými. Každý den se mnou třou o nějakou
velkou tmavě zelenou desku. Ale přijde mi jako velká drzost mě po tak těžké dřině jen tak smazat. 
Co jsem?

Pero
Napsal Jirka

Jsem pero bez náplně. Čekám zapadené ve skříni, až si mě někdo vezme a zase doplní. Jsem
tady už měsíc a pořád nikdo nepřišel.  Počkat!  Někdo sem jde! Vzal  si  z aktovky sešit a odešel.
Nenašel mě… Jednou, když si šel zase uklidit sešit, si mě konečně všiml, naplnil mě a začal se mnou
psát. Popsal se mnou hodně sešitů. V čem byl tento den jiný? Byl to den, kdy se děti opět vrátily
do školy.

Hádanka 
Napsal Tomáš R.

Už mě bolí záda od toho, jak na mně všichni píšou ty velice těžké písemky a pořád na mě 
zespodu někdo lepí žvýkačky. Teď mám sice chvilku pauzu, protože nikdo nechodí do školy, 
ale až se zase vrátí, tak to sranda nebude. 



Starý sešit 
Napsala Valerie

Minulý rok jsem byl dost používaný, ale teď ležím ve skříni už moc moc dlouho. Jsem starý
sešit na sloh do českého jazyka. Můj majitelka do mě psávala krásné texty, za které dostávala samé
jedničky, ale jak už jsem říkal, je to dávno. 

Mým domovem je teď stará zaprášená krabice ve skříni. Bydlím tu s dalšími starými sešity
a učebnicemi. Je tu pořád tma. Už nevíme, co si máme s ostatními sešity a knihami říct. Už jsem 
si  přečetl  všechny příběhy  a  posbíral  všechny vědomosti,  co  jsem mohl.  Mohl  bych  vyučovat,
kdybych směl mluvit. Teď už je tu jenom nuda a nikdo z nás už nemá co říct... 

Mohl jsem dopadnout hůř, pomyslel  jsem si  při  představě, že bych třeba skončil  v koši.
A najednou se otevřelo víko krabice! Že bych se dostal ven? Někdo si pro mě konečně přišel? Chvíli
jsem si to doopravdy myslel, ale pak jsem zjistil, že je to celé jinak. Došlo mi to, až když se na mě
vysypala další hromada sešitů a knih. 

Byl jsem šťastný, že mám další kamarády a je si  zase chvíli o čem povídat, ale zároveň jsem
byl vážně smutný z toho, že si pro mě nikdo nepřišel. A tak plynuly roky a každý den byl stejný.
Až jednoho dne někdo zase otevřel krabici a dovnitř se znovu dostalo světlo. 

Čekal jsem, že na mě jako každý rok spadne hromada sešitů, protože už jsem ztratil veške-
rou naději na to, že bych ještě mohl být nalezen. Ale někdo mě vyhrabal z té hromady sešitů a vzal
mě do ruky. Chvíli jsem se musel dívat, abych poznal, kdo mě to drží, protože se hodně změnil,
ale pak mi to najednou bylo jasné.  Zdeňko! pomyslel jsem si. Byla to má majitelka! Byl jsem tak
šťastný, že jsem se dostal ven! Ale nevěděl jsem proč. Vždyť jsem byl celý popsaný. Vrtalo mi to
hlavou.  Najednou  se  do  místnosti  vřítila  malá  culíkatá  holčička  Vanesska.  Přiběhla  ke  svojí
 mamince a ta jí ukázala všechny moje stránky. 

Od té doby si mě holčička nosila v batůžku do školy a každý den si četla slohové práce, které
napsala její maminka, protože byly velmi vtipné a já nemusel už nikdy ležet v té staré zaprášené
krabici.

Nudné čekání  
Napsala Markéta

Nikdo sem  už  dlouho nepřišel.  Jsem smutná,  protože ozdobenou nástěnku  mám  úplně  
k  ničemu.  Tabule je  ušmudlaná,  staré  referáty  už  mi  přijdou okoukané a okna mám zavřená.  
Ani nemohu dýchat. Děti místo v mých lavicích sedí u počítače a učí se u stolu doma a já tady hniju,
protože jeden nepořádný kluk tu jednou nechal svačinu a ta začala tak hrozně smrdět... Uklízečky
nejsou ve škole, aby ji zlikvidovaly. Přeji si, aby se děti vrátily do školy, protože nechci být sama. 
Nemám ráda, když jsem sama a opuštěná. Víte, co jsem?

Tužka
Napsal Lukáš S.

Byla  ostrouhaná  a  moc  šťastná,  ale  jednou  se  Karlovi  zlomila  přímo  v rukou.  Říkala  si,
že se nic neděje, že ji Karel ostrouhá a  všechno  bude jako dřív. Ale on si jí ani nevšiml a hodil ji
na zem. Šlapali na ni, kopali do ní, nevšímali si jí. Až jednou šla kolem Kateřina a ta si jí všimla. Vzala
ořezávátko a ostrouhala ji do ostré špičky. A už ji nikdy nevyhodila. KONEC



Zapomenutá pastelka
Napsala Anička V.

Moje majitelka je  určitě nešťastná,  že mě nemá.  Jsem  červená,  to je její  nejoblíbenější
barva. Určitě mě hledá všude, ale nenajde mě. Nechala mě  totiž  ve škole. Povím  vám, jak se to
stalo.

Moje majitelka měla poslední hodinu a podtrhávala si  se  mnou nadpis. Byla to nádhera!  
Ale pak zazvonilo a ona si ve spěchu dávala moje sestřičky a bratříčky do aktovky. Sklouzla jsem 
ze stolu na zem. Hodně to bolelo, doteď  mám na sobě bouli. Přesně takhle se to stalo!

A  co bylo pak? Když  jsem se vzpamatovala, nikde nikdo nebyl. Všichni kamarádi i moje  
majitelka byli  pryč. Zvedla jsem se a šla se podívat,  jestli  tu někdo nezůstal.  Narazila jsem jen  
na Gumu a zmuchlaný Papírek, který byl velice sobecký, takže jsem se odmítla s ním dál bavit.  
Šla jsem raději za Gumou, ale ta zrovna spala,  tak jsem ji   raději nechala. Uběhlo pár dní, já si  
odškrtla šestý den, co tady trčím. Postavila jsem si i domeček z papíru. A pak jsem si vzpomněla, 
že jsou Vánoce! Jenže jsem si je moc neužila, protože zmuchlaný Papírek si pořád něco mumlal.
Poznala jsem, že si pořád stěžuje, tak jsem si svůj domeček posunula dál ke Gumě. Nechtěla jsem
být sama, proto jsem si s ní šla popovídat. Guma byla hodná a povídala si se mnou celý večer. Když
jsem se ráno vzbudila, zjistila jsem, že jsem spala celý skoro celý týden. Byla jsem ráda, že mi čekání
na moji majitelku uběhlo rychle.  

Náhle se za okny  ozval hluk. Silvestr! Těšila jsem se na Nový rok, ale byla to můj první
Silvestr bez mojí majitelky. Trochu jsem se bála. Pak jsme s Gumou jsme stavěly její domeček a moc
se nám povedl.  Když jsme skončily, bylo už pozdě večer. Vtom jsem uslyšela ránu, potom druhou
a pak jich bylo ještě deset. Guma se utíkala schovat pod katedru a ukazovala mi, že mám jít za ní.
Byla jsem velice ráda, že mám kamarádku, jako je ona. A tak jsme s  Gumou strávily strašidelnou
noc. 

Ráno mě Guma vzbudila s nadšením a řekla mi, že našla Tužku. A tak jsme se i hned vydaly
navštívit. Tužka se bála, schovávala se, a proto jsme ji hned neviděly. Říkala, že ji majitel nechal pod
lavicí a ona sklouzla, spadla dolů a odkutálela se za krabici. Byla hodně vystrašená. Odvedly jsme ji
k našim domečkům a  Tužka byla ráda,  že tady není sama. V našich domečcích jsme si  dlouho
povídaly, než jsme všechny usnuly. Vydávaly jsme se skoro každý den na vycházky a zkoušely se
domluvit se zmuchlaným Papírkem, aby se posunul na konec třídy. Po dlouhém domlouvání, které
trvalo  devět  dní, se nakonec odkutálel pod okno na konci třídy. A my jsme měly více prostoru.

Pořád je mi smutno po mojí majitelce. Musím to vydržet, snad se brzy vrátí a já zase uvidím
nejen ji, ale také své sestry a bratry. 

Hádanka 
Napsal Lukáš A.

Jsem rádo, když si do mě dávají děti pastelky, pera, tužky a pravítka, jsem pro ně domeček. Oproti
člověku jsem velmi malé. Moje fasáda může být modrá, růžová nebo různobarevná. Mohu mít tvar
kvádru nebo rozpůlené krychle.

Hádanka
Napsal Patrik
Je léto, zrovna mě koupili. Čekám na otevření a těším se, až si do mě dají věci.
Kdo jsem?



Nenáviděná aktovka
Napsala Markéta Š.

Kdysi  to byly  skvělé  časy,  ale ty  už  jsou dávno fuč.  Káje tehdy bylo pět,  když si  mě rozbalila  
pod vánočním stromečkem. Bylo to super. Měla ze mě obrovskou radost, hned si mě dala na záda 
a těšila se, až mě naplní sešity.

Pak přišlo období nudy, bylo to strašné. Od Vánoc jsem totiž ležela ve skříni. Ale když přišel konec
letních prázdnin, Kája si nachystala nové pouzdro, krásné sešity, krabičku na svačinu, láhev na pití 
a spoustu dalších věcí. Všechny je do mě dala a já si konečně měla s kým povídat. 

Jednou ráno jsem se probudila a Kája mě zanesla do kuchyně. Tam do mě dala svačinu a společně 
s  maminkou jsme někam  vyrazily.  Šly  jsme po  ulici,  kde  jezdila  spousta  aut.  Pak  jsme došly  
k budově, kde stála spousta dětí a já jsem se mezi ostatními aktovkami trošku styděla. Ale Kája byla
šťastná, tak jsem byla šťastná taky. 

Ve třídě si Kája sedla vedle nějaké holky. Jmenovala se Klárka a její aktovka byla moc sympatická.
Měla bílou barvu a na sobě modré motýlky. Začala si se mnou povídat a staly se z nás kamarádky,
stejně jako Kája s Klárkou. Ten týden byla zábava, protože jsme se sem každý den vracely. A celý 
týden se všichni seznamovali. Ale pak začalo něco nového. Začali jsme se učit a já byla nadšená,
moc mě to bavilo.

Ty tři roky byly skoro stejné, s Kájou a s maminkou jsem šla každé ráno do školy a ze školy. Další rok
už byla Kája velká a začala chodit do školy sama. Už jí nešlo tak dobře učení a škola ji přestala bavit.
V páté třídě už školu nenáviděla a mě taky. Protože Kája přestala mít ráda růžovou barvu a chtěla
nějakou novou aktovku. 

Maminka s tatínkem jí ale žádnou novou nedovolili, a tak musela chodit do školy se mnou. Káju  
to pěkně štvalo -  i Klárka má novou aktovku a ona musí mít mě! Byla jsem z toho opravdu smutná. 
A Klárčina nová aktovka je na mě zlá,  protože jsem moc dětská. Každé odpoledne, když  Kája  
dorazila ze školy domů, mě hodila na zem a nevšimla si mě až do té doby,  kdy musela jít dělat  
úkoly. Nikdo mě už neměl rád a já zůstala nenáviděná až do doby, kdy si Kája v šesté třídě koupila
novou aktovku a mě vyhodili do popelnice... 

Školní třída 
Napsal Vojta B.
Normálně ve mně bývá spousta dětí a taky učitelé. V poslední době tady ale není nikdo. A když už 
náhodou někdo přijde, tak jen na chvíli. Jako by se po všech slehla zem. Nechápu, co se to děje. 
Chci, aby to bylo jako dřív.



Duhový a chlupatý deníček do školy  
Napsala Lili

Ahoj, jsem krásný deníček, který by chtělo mít snad každé dítě. Mám moc rád svoji holčičku,
která mě má také moc ráda. Na konci srpna si mě vybrala v papírnictví. Lucinka chodí do třetí třídy.
Zítra jde poprvé  po Novém roce  do školy  (to  kvůli  koronaviru).  Říkala,  že škola je  jako školka  
pro větší děti. Zase do mě bude psát své úkoly anebo svá tajemství. 

Dneska tedy jdeme poprvé od začátku epidemie do školy. Ležím v batůžku, kterému se říká
aktovka. Jsou zde i moji kamarádi: sešit s pejskem do českého jazyka, pravítko a červené pouzdro 
s tužkami, pastelkami, perem a gumou. Škola je velikánský dům, kde se děti učí číst, psát a počítat,
ale  také  zpívat,  udržovat  rytmus,  někdy  dokonce  i  vařit.  Vešli  jsme  dovnitř.  Moje  holčička  
se přezula, svlékla si bundu a čepici a šla do třídy.

Lucinka sedí u okna v páté lavici s kamarádkou Viktorkou. První hodinu byl český jazyk.  
Lucinka vyndala na lavici pouzdro a sešit. Zazvonilo a přišla paní učitelka, všichni pozdravili a začalo
učení.  Moje  holčička  si  zapisovala  vyjmenovaná  slova  a  zadání  domácího  úkolu.  Potom  byla  
přestávka. Lucinka mě vrátila do aktovky a vytáhla krabičku, kde měla jablíčka, chleba se šunkou 
a bonbónky.  A protože měla moje  holčička  narozeniny,  rozdala  bonbónky spolužákům a poté  
si  snědla svačinu.  Po přestávce byla matematika,  hudební  výchova a  tělocvik.  Potom jsme šli  
do šatny, moje holčička běžela na oběd a pak jsme odjeli autem domů. Doma si moje holčička hrála
s Viktorkou, večer nás všechny vyndala a psala úkoly. Potom šla na večeři, chvíli koukala na televizi
a do rána nás nechala ležet v batohu.

Tak to šlo den za dnem až do ledna. Ten den si Lucinka místo nás vzala do školy kytici  
a složku. Měla na sobě šaty a střevíčky a vyrazila na cestu. Když se vrátila, měla místo kytice složku
s nějakým papírem. Kamarádi říkali, že je to výpis z vysvědčení. Naše holčička měla samé jedničky.
Všichni  jí  blahopřáli.  Na konci  června nás  Lucka zase  nevzala do školy,  znovu měla ten papír,  
ale tentokrát tomu říkala vysvědčení. Další dny jsme Lucinku neviděli, byli jsme schováni v takové
tmavé krabici, které se říká skříň. Bylo to velmi smutné. Po několika týdnech mě Lucinka vytáhla 
ze skříně a napsala si do mě, co o prázdninách zažila. Byl jsem šťastný, že si na mě po tak dlouhé
době vzpomněla. 

Za dva dny začal nový školní rok  a   naše holčička už  byla čtvrťačka. Dva měsíce poté moc
kašlala. Nešla do školy a nás nechala v batohu. Maminka jí dala léky a teplý čaj. Za týden už byla
Lucka zdravá a šli jsme zase do školy. Před Vánocemi si ve škole děti předávaly dárky. Moje holčička
dostala od Viktorky krásné šaty. Ona jí za ně dala plyšového jednorožce. Lucinka dostala k Vánocům
spoustu hraček a také druhý chlupatý deníček. Takhle to šlo několik let za sebou, pak už jsem byl
plný, ale Lucinka mě nevyhodila, celého si mě znovu přečetla a byla ráda, že mě má. 

Školní knihovna
Napsala Zuzka

Mé police jsou plné knížek. Navštěvují mě lidé, kteří si půjčují mé zábavné i naučné knihy. 
Někteří sem přichází jen za odpočinkem nebo aby si prohlédli literaturu všech žánrů. Ti, kterým se 
mé knihy líbí, si je odnesou do svých domovů. Až si knížku přečtou, zase mi ji vrátí. A toto je můj 
účel. Lidé si půjčují knihy a zase mi je vracejí zpět. 


