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Ve školce už nikdo není
Pod peřinkou je něco schovaného
Hurá, máme lentilky! Bude dort!
Kde je lední medvěd?
Všechno nejlepší!
Račte nasedat!
Kde je lištička Šištička?

Ve školce už nikdo není
Bylo úterý, pět hodin odpoledne a malá
Adélka čekala ve školce, až ji vyzvedne
maminka a pojedou domů. Adélka právě
pomáhala paní učitelce uklízet hračky.
Uložila copatou panenku do kočárku,
když vtom někdo zaťukal na dveře.
„Máma! To je máma!“ volala Adélka.
Dveře se pomalu otevřely a v nich
opravdu stála maminka a mávala
Adélce.
„Dobrý den, paní učitelko! Jdu si
vyzvednout Adélku.“
„Dobrý den, Adélka už se vás nemohla dočkat. Dnes byla moc
hodná a pomohla mi uklidit
všechny hračky. Podívejte se,
jaký je tady pořádek! Děkuju
ti, Adélko!“ pochválila holčičku paní učitelka.

Adélka měla z pochvaly radost. Rozloučila
se s paní učitelkou a běžela do šatny. Zula
si bačkůrky. Zvládla to úplně sama, maminka jí vůbec nemusela pomáhat.
„Hotovo!“ zasmála se Adélka.
„Skvělé, jsi šikulka!“ pohladila ji
maminka po vláskách.

„Počkejte, doprovodím vás. Ve školce už
nikdo není, tak to tady zamknu a pojedu
také domů. Dnes jsme měli náročný den,
pořád jsme si jenom hráli a hráli. Teď je čas
trochu si odpočinout,“ mrkla paní učitelka
na Adélku a přehodila si přes rameno velkou
kabelku. Všechny tři pak společně vyšly před
školku a paní učitelka velkým klíčem zamkla
dveře a pak ještě branku.
„Na shledanou! Těším se na zítřek, Adélko!“
zamávala paní učitelka. Nasedla do svého auta
a odjela domů.
„Na shledanou! Na shledanou!“ volaly maminka
s Adélkou a také mířily k autu. Maminka otevřela
dveře a Adélka nastoupila. Už se uměla sama posadit do autosedačky a připoutat se. Byla to už zkrátka
veliká holka.

Maminka nastartovala, otočila volantem a auto se rozjelo. Jely domů přes
celé město.
Najednou si Adélka na něco vzpomněla.

Páni, to byla ale špatná zpráva!
Liška Šiška byla plyšová hračka,
kterou měla Adélka ze všech hraček nejraději. Nosila ji všude s sebou. Spinkala s ní v postýlce a občas si ji brala s sebou do školky na
hraní.
Adélka byla moc smutná a chtěla
po mamince, aby se do školky pro
lišku vrátily.
„Ale, Adélko, to přece nejde. Ve školce už nikdo není, neměl by nám kdo
otevřít. Byla jsi tam s paní učitelkou
přece poslední a paní učitelka školku
zamkla. Je mi to líto, ale liška musí
dnes zůstat ve školce. Nemůžeme nic
dělat,“ řekla maminka.

Adélka začala pofňukávat. Bez lišky Šišky jí začínalo být
smutno. A taky si nedovedla představit, jak bude bez svojí
lišky usínat!
„A co Šiška? Bude se ve školce bát? Jak tam usne?
Bude jí beze mě určitě smutno!“ bála se Adélka.
Maminka ale zavrtěla hlavou. „Adélko, myslím,
že liška Šiška to ve školce zvládne. Vždyť to
tam přece dobře zná. Už několikrát tam
s tebou byla. Ví, kde jsou postýlky, kde je
jídelna a kde je umývárna. A jsou tam
taky ostatní hračky, se kterými si může
hrát. Určitě se jí tam bude moc líbit.
A až přijdeš zítra ráno do školky, Šiška
bude mít velkou radost, že tě zase vidí.
Ale rozhodně nebude smutná! Tak ty
taky nebuď. Podívej, už jsme doma.“
Maminka zaparkovala auto před domem
a obě vystoupily. Adélka ještě nějakou
chvíli na lišku myslela, ale když ji přišel
přivítat její opravdický živý pejsek Ben
a když maminka navíc přinesla jahodové
nanuky, podařilo se jí na to velké trápení
zapomenout.

