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„Dobré ráno, školkáčku!“ říká maminka.
Kačenka zívá a – celá září. Dnes jde
poprvé do školky! Rychle vyskočí
z postýlky. Rychle se oblékne. „Tatínku,
proč se školce říká ’školka‘?“ ptá se při
snídani. „Protože děti jsou mladé
sazeničky a musí ještě hodně vyrůst,“
směje se tatínek.

Kačenka se rozesměje. Představí si,
jak ji zalévají – jé – to bylo kakao!
„To nevadí,“ říká maminka.
Sklízí ze stolu a jde si pro jiný svetr.
Tatínek si mezitím chystá svačinu.
Kačenka už má připravenou novou
taštičku do školky.
Ale kde je tygr, její plyšové zvířátko?

Kačenka ho nikde nemůže najít.
„Konec hledání,“ řekne nakonec.
„Tygr prostě zůstane doma. Stejně se bojí vody – myslím, kdyby nás zalévali!“

V šatně se to hemží dětmi.
Kačenka se přitiskne k mamince.
Tu přichází paní Žádníková, učitelka v mateřské školce.
Vypadá velice mile. „Dobré ráno, Kačenko.
Chceš zvoneček, nebo konvičku?“ ptá se.
Kačenka se na ni tázavě podívá. Paní Žádníková ukáže na háček v šatně.
Teď Kačenka pochopí. Každé dítě má svoje místo,
kde si může pověsit oblečení. „Konvičku,“ říká a zasměje se.
I maminka se zasměje a dá jí pusu na rozloučenou.

Jeden chlapeček je tu také nový. Dostane háček se zvonečkem.
Když chce jeho maminka odejít, přitulí se k ní a pláče.
Kačenka jde k němu. „Chtěl by sis se mnou prohlédnout obrázky na háčcích?
Určitě je tam i kornoutek se zmrzlinou!“

Chlapeček váhá, potom ale jde s Kačenkou.
Na obrázcích najdou: hříbek, tříkolku, panenku, různé druhy ovoce,
ale kornoutek se zmrzlinou – ten nemohou najít!

Chlapec se jmenuje Tomášek.
Je velice stydlivý a netroufá si vejít do herny.
Kačenka ho postrčí přes práh.
Ostatní děti si už hrají.
Je tam koutek s panenkami, koutek na převlékání,
dětský domeček, dětská kuchyňka, stůl na malování
a výtvarné činnosti, koutek s kostkami, regál s knihami a ...
Kačenka už by si chtěla hrát.
„Vidíš tady i doktorský koutek?“ ptá se Tomášek.
„Momentálně ne,“ říká Kačenka. „Ale koutek s kostkami je volný.“
Postaví spolu pařížskou Eifellovku. Když spadne, Tomášek se rozpláče
a chce, aby přišla jeho maminka.
„To je školka pro děti, a ne pro rodiče,“ vysvětluje Kačenka.
„A jestli budeš dál plakat, budeme všichni mokří!“
Načež vypráví Tomáškovi příběh o mladých sazeničkách.
Tomášek se tomu musí smát a pak spolu postaví nejkrásnější věž na světě.

