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Vypravování 
První den ve škole

Když jsem byla poslední den ve školce, moc jsem se těšila, až půjdu do školy. 
Mamka s taťkou mi koupili bonbóny. Rozdala jsem je a všichni měli radost. Ostatní 
také přinesli bonbóny, a tak jsme mlsali, mlsali a mlsali. Ale pak už nastal čas 
oběda. Měli jsme karbanátky s kaší, které mi moc chutnaly. Ale po obědě si mě 
vyzvedla mamka s tátou a jeli jsme do Českých Budějovic. Cestou jsem nemyslela na 
nic jiného, než na to, až půjdu první den do školy. Ale mezitím už jsme byli 
v Českých Budějovicích a šli jsme do obchodu. Tam mi mamka koupila krásnou 
aktovku s nádherným obrázkem a potom ještě sešity a ostatní pomůcky. Měli jsme 
všechno nakoupeno a jeli jsme domů. Když jsme dorazili, šla jsem si vyndat všechny 
věci, co jsme koupili. Mamka mi pomohla dát je do nové aktovky. Když jsme to 
měli, byla jsem už unavená, a tak jsem se šla ještě vykoupat, vyčistit zuby a pak 
honem do postele. Mamka s taťkou mi dali pusu na dobrou noc a já jsem hned 
usnula. 
Ráno jsem se vzbudila, šla jsem vzbudit mamku a taťku a hned se šla obléknout do 
svátečního. Vyčistila jsem si zuby a šla jsem poprosit mamku, jestli by mi upravila 
vlasy. Když už jsem byla hotová, musela jsem ještě počkat na mamku. Taťka už byl 
připravený a šel nastartovat auto. Už jsem se moc těšila. Před školou už čekalo 
plno dětí s kytičkami. Hezkou kytičku pro paní učitelku jsem držela i já. Čekali jsme 
před školou, než bude tři čtvrtě na osm. Když už tedy zazvonilo, pustil nás pan 
školník dovnitř a já jsem se všude rozhlížela. Pak jsem ale viděla šatny a taťka mi 
ukázal, kde je šatna 1.B. Přezula jsem se do nových bačkorek a hurá do třídy. Pak 
jsme ale ještě museli najít, kde je třída 1.B. Ptali jsme se všech učitelů. Nakonec 
jsme ji přece jenom našli. Já jsem vešla dovnitř a mamka s taťkou na mě počkali 
na chodbě. Sedla jsem si do jedné lavice, ale už si nepamatuji s kým. No, ale na 
lavici byly takové popsané papíry, ale já jsem jim nerozuměla, protože jsem ještě 
neuměla číst. Zazvonilo a do naší třídy vešla naše paní učitelka třídní, která se 
jmenovala Zuzana Máčová. Připadala mi velmi příjemná, ale byla i mladá a hodná. 
Pozvala do třídy i všechny rodiče, kteří si stoupli za naše lavice. Po chvilce k nám 
vešla i paní ředitelka Marie Kyselová a něco nám tam povídala a po chvilce zase 
zazvonilo. Mohli jsme jít domů. Šla jsem tedy s mamkou a taťkou do auta a jeli 
jsme ještě do papírnictví a nakoupili zbylé potřeby. Potom jsme jeli domů a já jsem 
si opět s mamkou připravila do školy a pomůcky na tělocvik. Potom jsem ještě jela 
s taťkou do bazénu a když jsme přijeli, byla jsem ze všech zážitků ospalá a tak 
jsem si šla už jenom vyčistit zuby, rozloučit se a spát. Ve snu se mi zdálo, jak už 
jdu zase druhý den do školy.


