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ÄŒtvrtek, 01 Å™Ã-jen 2015

Na&scaron;í Natálce jsme od záÅ™í 2014 zaÄ•ali Å™íkat "malá Klausová". Nemá to s politikou nic spoleÄ•ného, jde o tu
známou a veskrze vydaÅ™enou scénku Kaisera a Lábuse... snad ji v&scaron;ichni znáte. PÅ™i&scaron;la první
&scaron;kolní týden domÅ¯ ze &scaron;koly, byl Ä•tvrtek, a pÅ™ednesla rodiÄ•Å¯m stíÅ¾nost, Å¾e v&scaron;ichni poÅ™ád jen
uÄ•itelkou po &scaron;kole aby trefili, uÄ•í se zamykat a odmykat skÅ™ínku, zaÅ™azovat se v jídelnÄ› do fronty&hellip;. Ten její
dikce - pÅ™esnÄ› klausovsky. &bdquo;To uÅ¾ umím, to je zbyteÄ•ný, proÄ• tam chodím...&ldquo;

Nastaly hodiny Ä•tení. A Å¾e je z rodiny Ä•tenáÅ™Å¯, Ä•íst uÅ¾ umÄ›la. A to bylo &ndash; &bdquo;Jsi na správné stránc
Maru&scaron;ko? A nechce&scaron; pomoct, Pepo? A co ty?&ldquo; UÄ•itelé tohle nemají rádi, protoÅ¾e to ru&scaron;í.
Tak paní uÄ•itelka povídá: &bdquo;Natálie vstane!&ldquo; Ta se vydÄ›sila, vstala a poslouchala: "Natálka si zamkne
slabikáÅ™ do skÅ™ínky, nebude ho nosit na hodiny ani domÅ¯, ale pÅ™inese si nÄ›jakou svoji kníÅ¾ku, sedne si támhle do po
lavice, a nebude vyru&scaron;ovat."
A byl klid. x x x
KdyÅ¾ mÄ›li jet na horskou &scaron;kolu, pár dÄ›tí nemohlo z
finanÄ•ních dÅ¯vodÅ¯, mezi nimi i její kamarádka, co spolu sedÄ›ly. Tak to nemohla skousnout. ChtÄ›la jsem ji trochu rozptýlit a
povídám jí - nauÄ•ím tÄ› karetní kouzlo a ty ho pak na horách pÅ™edvede&scaron; dÄ›tem, aÅ¾ budete mít volno.&ldquo;
jsem mluvila s Michalem, jestli jí nezapomnÄ›li dát sebou karty. A on na to: "To si myslí&scaron;, Å¾e Ä•ekala aÅ¾ na hory?
Hned v pondÄ›lí ráno nastoupila pÅ™ed katedru, rozhodila karty a pravila paní uÄ•itelce - pÅ™edvedu vám kouzlo!" x x x
Filip je studentem &scaron;kolky od záÅ™í. ProtoÅ¾e tam jezdil s maminkou a Naty, nebyl celkem problém. Jednou paní
uÄ•itelka stála u skÅ™ínÄ› a vyskakovala, protoÅ¾e potÅ™ebovala na nÄ›co nahoÅ™e dohlédnout. Filda jí pÅ™inesl stoliÄ•ku
na ni, rozhodil rukama a ode&scaron;el stÅ™edem. Ono psané to nevypadá, ale uÄ•itelky byly mrtvý smíchy.. ProstÄ› maliÄ•kej frajer&hellip;
Tak se s vámi zase na Ä•as louÄ•ím, hory volají!!! WENDY
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