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Kým by chtěl
být Adam?
Crrrr! Ozval se školní zvonek a do třídy vešla paní učitelka. „Dobrý den, děti. Posaďte se! Dnes budeme malovat,
kým byste chtěly být, až budete dospělými. Jaké povolání
by vás bavilo?“ zeptala se.
První se přihlásila Hanička. „Já bych chtěla být doktorkou.“
„A já popelářem!“ pokřikoval Lukášek.
Děti se začaly smát.
„Nesmějte se, každé povolání je důležité. Kdybychom
neměli popeláře, popelnice by byly plné, a kam bychom
vyhazovali odpadky? Stejně jako třeba lékař je i popelář
užitečný,“ vysvětlovala paní učitelka. „Tak popřemýšlejte
a můžete začít malovat!“ dodala.
Děti si vzaly pastelky a pustily se do práce. Na papírech
se objevovaly postavičky různých povolání. Když žáci obrázky dokončili, šli před tabuli a ukazovali je ostatním.
„Já jsem namaloval zedníka. Chtěl bych umět stavět
domy,“ představoval svůj obrázek Kuba.
Pak před tabuli přišla Kačenka, otočila obrázek směrem
k dětem a řekla: „Tohle je doktorka. Ale ta co léčí z vířátka.
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Protože je mám moc ráda, chtěla bych být veterinářkou,“
vysvětlovala.
Děti se postupně chlubily svými výtvory, ale ještě zbýval poslední obrázek.
„Tak pojď, Adámku, copak jsi namaloval?“ zeptala se
paní učitelka.
Adam ukázal obrázek. „ Já bych chtěl být policistou –
chytal bych darebáky a řešil záhady. Byl bych určitě dobrý
detektiv.“
Paní učitelka se usmála a řekla: „Tak to jsi odvážný.
Je to nelehké a nebezpečné povolání.“
Obrázky se všem moc povedly. Paní učitelka děti pochválila a vyzvala je, ať je odnesou do školní haly a připevní je na nástěnky.
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Úkoly pro detektivy
1.

Vyjmenuj tři předměty, které používá policista.

2.

Čím se zabývá vyšetřovací metoda daktyloskopie?
Vyber z možností:
a) zkoumá otisky prstů

b) zkoumá písmo psané rukou

c) vyšetřuje krádeže peněz

Správná odpověď: 2. a)
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Poslední den
ve škole
Školní rok utekl jako voda. Poslední den děti přicházely
ke škole slavnostně oblečené a s kytičkami pro paní učitelky. Naposledy zazvonilo a děti se zaradovaly. Do třídy
vešla paní učitelka. Měla krásné puntíkované šaty a v ruce
držela desky.
„Milé děti, než vám rozdám vysvědčení, tak bych vás
všechny chtěla moc pochválit. Celý rok jste se pilně učily,
plnily své povinnosti a jeden k druhému jste se hezky
chovaly. Proto vám teď velmi ráda předám tato krásná
vysvědčení, za která se nemusí nikdo z vás stydět. Myslím,
že rodiče na vás mohou být pyšní,“ pochválila je.
Děti seděly v lavicích a spokojeně se usmívaly.
Potom paní učitelka volala jednotlivě děti k tabuli. Předala jim vysvědčení a ony jí na oplátku daly kytičku, aby
jí poděkovaly za to, že je toho tolik naučila.
Adam dostal vysvědčení se samými jedničkami. Když
se vracel do lavice, pyšně mával deskami nad hlavou.
Pak se paní učitelka s dětmi rozloučila a popřála jim
krásné prázdniny plné dobrodružství.
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Žáci se rozběhli ze školy rovnou domů, aby se pochlubili rodičům.
„Ahoj mami,“ zdravil Adam už ve dveřích.
„Ahoj, tak se pochlub,“ řekla maminka a Adam jí podával své vysvědčení. „No páni, ty jsi šikula. Mám z tebe
velkou radost!“ pochválila Adama dojatá maminka a dala
mu pusu.
Když přišel tatínek z práce, Adam mu vysvědčení také
hned ukazoval. Společně pak všichni zašli do cukrárny
na výborný zmrzlinový pohár. Adam měl radost. To nám
ty prázdniny krásně začínají.
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