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PĜedmluva
Každý den se kolem nás se dČjí
podivuhodné vČci. Staþí se jen dobĜe dívat
a trochu pĜemýšlet. Knížka Kouzelná
tĜída vás zavede do svČta na pomezí mezi
fantazií a realitou, do školního prostĜedí,
které je blízké zejména dČtem na poþátku
školní docházky. PĜestože je kniha zaĜazena
do edice ýtení pro prvĖáþky, mĤže ji þíst
kdokoliv, bez ohledu na vČk. Napínavý
dČj bude jistČ obrovskou motivací
k samostatnému þtení.
SvĤj pĤvab knize dodávají i nádherné,
dČjovČ bohaté obrázky pana
Drahomíra TrsĢana. Nezbývá než popĜát
HEZKÉ POýTENÍýKO!
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Pan uþitel Starý byl opravdu starý. Uþil už
spoustu let, vychoval mnoho žákĤ a teć
by si zasloužil odpoþívat. Za celou dobu
nevidČl tak neposlušnou tĜídu. Vždycky,
když vešel do tĜídy tČchto divochĤ,
pĜepadaly ho chmurné myšlenky.
Po zazvonČní tedy vešel do tĜídy, ale dČti
si ho nevšímaly. „No tak, dČti, klid!“ snažil
se usmČrnit rozdovádČné žáky. „Už na nČ
opravdu nestaþím!“ pomyslel si. Pak se ale
vzchopil a ukazovátkem zabušil na tabuli.
Než si však staþil vymínit klid, pĜistála mu
na hlavČ houba k utírání tabule, která byla
mokrá a špinavá. V tu ránu tĜída ztichla.
Pan uþitel si oddychl a rukou si otĜel
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špinavé þelo. „Co to mČlo znamenat?“ snažil
se o pĜísný tón. Všichni klopili oþi, jen
Vendulka Ĝekla: „Stojka se pral s Horákem
a škaredČ si nadávali.“
„Žalobníþek žaluje, pod nosem si maluje,“
posmívali se oba kluci a Stojka Vendulku
zatahal zezadu za cop, až se bolestí rozplakala.
Teć už toho mČl pan uþitel právČ dost.
„Proþ ubližuješ spolužaþce? Omluv se!“
Stojka neochotnČ zamumlal cosi, co znČlo
jako „omiĖ“.
Pak pĜišel pan uþitel ke Standovi Horákovi
a zeptal se ho, proþ se o pĜestávce pral.
„Ale Stojka si zaþal,“ bránil se Horák.
„To není pravda, ty lháĜi!“ kĜiþel Stojka.
„Ale chlapci, to by snad staþilo, ne?
Podejte si ruku na usmíĜenou,“ zachraĖoval
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situaci pan uþitel. „Není dobré dČlat si
zbyteþnČ nepĜátele, nikdy nevíte, þí pomoc
budete nČkdy potĜebovat. Kdyby se všichni
lidé hádali a prali jako vy, to by byl na svČtČ
pČkný poĜádek!“
Adélka s Maruškou sedČly v lavici
a bylo jim pana uþitele líto. Je moc hodný
a musí se rozþilovat jen kvĤli nČjakým
darebákĤm. Pan uþitel se pomalu vracel
k tabuli. Na zemi stále ležela mokrá houba,
a tak Maruška pĜiskoþila a houbu zvedla.
„DČkuji ti, Maruško,“ pochválil ji pan uþitel.
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„Dneska budu zkoušet!“ oznámil pan uþitel.
Posunul si brýle na nose a zalistoval ve
svém notýsku. „Stojka a Horák k tabuli!“
vyzval je pan uþitel. Oba se ze zadních
lavic otrávenČ došourali k tabuli a každý si
stoupl na opaþný konec. „Ba ne, chlapci.
Musíte k sobČ blíž, protože budete zkoušení
spoleþnČ. Abyste dostali dobrou známku,
musíte spolupracovat.“ Standa Horák se
neochotnČ posunul víc doprostĜed a René
Stojka se štítivČ postavil vedle nČj.
„VezmČte si kĜídu,“ vybídl je pan uþitel.
„Nakreslíte strom. Každý pĤlku. A popíšete
všechny jeho þásti. PusĢte se do práce!“
Standa zaþal kreslit jako první. René ho
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hned následoval, ale mezi obČma polovinami
stromu zĤstala mezírka. Ani jeden se nechtČl
dotknout þáry toho druhého. Standa nahoru
napsal VRŠEK, dolĤ SPODEK a doprostĜed
PROSTěEDEK. TĜída vybuchla smíchy.
René Standovy nápisy smazal, ale ten se
urazil a uštČdĜil mu políþek. René si to
nenechal líbit, a tak byli oba zase v sobČ.
Pan uþitel je sice okĜiknul, ale nepomohlo
to. VĤbec si ho nevšímali. Náhodou šel
zrovna po chodbČ pan Ĝeditel, který uslyšel
rámus. SilnČ zaklepal a ráznČ vešel dovnitĜ.
Oba práþe chytil za límec a zvednul je
do vzduchu. Ve tĜídČ bylo rázem hrobové
ticho. „Dejte mi žákovské knížky, a hned!“
zakĜiþel pan Ĝeditel a oba darebové je
poslušnČ pĜinesli. Ovšem až když je pan
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Ĝeditel zase pustil na zem. „Máte tady pČkný
nepoĜádek, pane kolego! Stavte se po
vyuþování za mnou do Ĝeditelny!“ pronesl
smČrem k panu uþiteli a odkráþel.
Maruška se naklonila k Adélce a špitla:
„Chudák pan uþitel, mČly bychom mu nČjak
pomoct!“
Pan uþitel mČl slzy na krajíþku.
RozechvČlým hlasem Ĝekl: „VezmČte si
pracovní sešit z matematiky a vyplĖte stranu
25, 26 a 27. Bude to na známky!“ Pak si
stoupl k oknu a o nČþem pĜemýšlel.
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Pan uþitel sedČl v kabinetČ s rukama
v dlaních. Od pana Ĝeditele dostal kázání, že
by si mČl tĜídu lépe hlídat. Jenže to se lehko
Ĝekne. „Pravda, mám už vČk, už bych mohl
jít do dĤchodu,“ rozmlouval pan uþitel sám
se sebou. Jen kdyby se našel nČkdo, kdo
by ty moje darebáky mČl rád stejnČ jako já!
Nikdo ze školy mou tĜídu uþit nechce, že
prý jsem je nevychoval!“
Najednou se ozvalo jemné zaklepání. Pan
uþitel si rychle uhladil rozcuchané vlasy
a Ĝekl: „Dále!“
„Dobrý den, jmenuji se Jasmína Bílá
a ráda bych se ucházela o místo uþitelky,“
Ĝekla milým, zvonivým hlasem.
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„Ale to musíte za panem Ĝeditelem. A co
chcete vlastnČ uþit?“ zeptal se pro jistotu
pan uþitel. Napadlo ho, že by tĜeba mohla
uþit jeho tĜídu a on by šel do dĤchodu luštit
kĜížovky a chytat lelky, jak o tom už dávno
snil. „PĜece Vaši tĜídu! Pane Starý, vždyĢ
jste si pĜál jít do dĤchodu, není to tak?“
Pan uþitel zalapal po dechu. Jak to mĤže
vČdČt? VždyĢ jsem o tom nikdy nikomu
neĜekl. „Jak víte, jak se jmenuji?“ zeptal
se a mladá dáma mu mile, ale ráznČ
odpovČdČla: „Máte to pĜece napsáno
na dveĜích!“ Pan uþitel se zastydČl a po
niþem dalším radČji nepátral. Místo toho
Ĝekl: „No, hodilo by se mi, kdyby po mnČ
nČkdo pĜebral mou tĜídu.“ Pak se zamyslel
a opatrnČ dodal: „Oni jsou docela hodní,
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ale nČkdy trochu zlobí.“ „Já vím! NemČjte
obavy, pĜesnČ na to jsem vyškolená!“
usmála se paní uþitelka Bílá. „Tak kdybyste
chtČl, mohla bych rok uþit Vaši tĜídu,“
Ĝekla a podala panu uþiteli vizitku. Byla
netradiþnČ lehká, prĤhledná a barevná jako
motýlí kĜidélko. Pan uþitel nic rozmýšlet
nepotĜeboval. „Byl bych rád, kdybyste mou
tĜídu uþila hned. KlidnČ od zítĜka!“ Paní
Jasmína Bílá kývla, a tak spoleþnČ odešli do
Ĝeditelny, oznámit to panu Ĝediteli.
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