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Předmluva
Děti, které měly to štěstí, že se setkaly s paní učitelkou
Jasmínou Bílou, mohou být hrdé na to, že navštěvují
kouzelnou třídu. O kouzla, zázraky a milá překvapení
tady nikdy nebyla nouze. Jejich paní učitelka je totiž
opravdová víla. Není divu, že jim učení jde samo, a dokonce jim připadá i zábavné. Jedinou nevýhodou je to, že
víly nemohou být ve světě lidí dlouho, a tak se i Jasmína
musí vrátit do vílí říše. Dětem je to líto a usilovně přemýšlejí, jak to udělat, aby se se svou milou vílou mohly
znovu setkat. Když nemůže víla za dětmi, nezbývá, než
aby se vydaly ony za ní. Jestli chcete, můžete za vílou
Jasmínou putovat spolu se žáky kouzelné třídy.
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Jak to začalo
Když děti učí kouzelná víla, učení jim jde samo a do
školy chodí rády. Takové štěstí měli i Maruška, Adélka,
Petřička, Ondra, Tadeáš a další děti, které poznaly Jasmínu Bílou. Seznámili se s ní první školní rok. Převzala
jejich třídu místo pana učitele Starého, který odešel do
důchodu. Od té doby byla celá třída jako vyměněná. Ani
největší darebáci Stojka a Horák najednou nedokázali
zlobit. Při zkoušení všichni všechno věděli a písemné
práce dopadly pokaždé výborně. Děti nejprve netušily,
že jejich paní učitelka je víla, ale při hodině tělocviku se
to jednou prozradilo. Aby zachránila Tadeáše, k
 terý se
při šplhání pustil tyče, roztáhla křídla a přiletěla k němu.
Od té doby měly děti paní učitelku ještě raději. Sdílely
s ní společné tajemství a nikomu neprozradily, že je
víla. Mrzuté je jen to, že víly mohou sloužit ve světě lidí
pouze jeden rok. Dětem to bylo moc líto. Jejich smutek
nezmírnil ani dárek, který od Jasmíny Bílé dostaly. Bylo
to kouzelné pero, které dokáže psát správné odpovědi.
Po prázdninách děti v kouzelné třídě toužily po návratu své milované učitelky ještě víc. Do jejich třídy totiž
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 astoupila paní učitelka Klára Káravá. Ta byla velmi přísn
ná. Nikdy nikoho nepochválila a děti stále jen kárala
a napomínala. Adélka s Maruškou a Petřičkou se rozhodly, že zkusí přivolat vílu Jasmínu, aby jim pomohla.
Víla jejich vzkaz dostala. Jak to ale udělat, když svůj
čas už vyčerpala? Naštěstí pomohla víla Sasanka, která
si svou službu s Jasmínou vyměnila. Klára Káravá záhadným způsobem zmizela a zastoupila ji dětmi oblíbená
víla Jasmína. Učení se pro děti opět stalo zábavou. Učily
se snadno a rychle. Ze zkoušení neměly nikdy strach.
Jasmína Bílá pokaždé zařídila, že všichni všechno uměli.
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Ze všeho nejlepší byly ale tajné naučné výlety. Třeba do
pravěku, nebo dokonce do vesmíru.
Všechno dobré ale jednou končí, a tak se děti musely
s vílou na konci školního roku opět rozloučit. Teď netrpělivě čekají, kdo je bude učit po prázdninách ve třetí třídě.

Jaká asi bude?
Byl poslední den prázdnin. Skoro všechny děti už byly
doma, aby se mohly pomalu připravit na školu. Nachystat si aktovky, přezůvky a školní pomůcky. Adélka s Maruškou a Petřičkou toho také využily. Konečně se mohly
po dlouhé době setkat všechny tři dohromady. Během
prázdnin se jim to moc nedařilo.
„Tak co? Jak se těšíte?“ zeptala se Adélka, když všechny
tři seděly na lavičce v parku.
„Mně se do školy moc nechce,“ přiznala Maruška.
„Já bych byla ráda, kdyby škola začínala později. Zvykla jsem si vstávat až v devět,“ povzdechla si Petřička.
„Já už se docela těším,“ řekla Adélka. „Jsem zvědavá,
kdo nás bude učit ve třetí.“
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„Snad se nevrátí Klára Káravá. To bych nepřežila,“
obávala se Maruška.
„Kdyby to tak byla Jasmína,“ zasnila se Petřička.
„Nedělej si plané naděje,“ usadila ji Adélka.
„Já vím, že může být ve světě lidí jenom rok,“ bránila
se Petřička, „ale víte, jak to bylo minule. Taky si to nějak
zařídila.“
Holky se začaly usmívat. Svitla jim jiskřička naděje, že
by se třeba mohly s vílou Jasmínou opět potkat.
„Raději s tím ale počítat nebudeme, ať pak nejsme
zklamané,“ řekla Maruška.
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