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Předmluva
Máte rádi letadla? A co ta práškovací? Že toho
o nich moc nevíte? Tak to držíte v rukou tu
pravou knihu pro vás.
Samík práškovací letadla taky moc nezná.
Ví jen to, že létají a to jeho nejoblíbenější
má krásnou žlutou barvu. Rád by se o nich
ale dozvěděl víc. Zatím se připravuje na svůj
poslední den ve škole. Vůbec netuší, jaká
překvapení na něho čekají o letních prázdninách.
Ale nepředbíhejme. Vraťme se na začátek,
do školní lavice, kde začíná náš příběh…
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Vysvědčení
Samík bydlí s maminkou a tatínkem v malém
městě. Má už za sebou rok na základní škole,
kde se pilně učil číst, psát a počítat. A moc ho to
bavilo. Nyní nastal čas udělat si přestávku, než
půjde do druhé třídy. Čekají na něho dlouhé letní
prázdniny a s nimi i mnoho dobrodružství.
Byl poslední červnový den. Malý Samík seděl
ve školní lavici a čekal, až paní učitelka vysloví
jeho jméno. Postupně si volala ke svému stolu
všechny děti a rozdávala vysvědčení. Samík se
díval z velkého okna a přemýšlel, jestli i příští
rok zůstanou ve stejné učebně. Doufal, že ano.
Miloval ten výhled z okna. Za malou školní
zahradou bylo travnaté hřiště, osázené kolem
dokola vysokými topoly. Za ním už nebylo
nic než dlouhé široké pole. Samík několikrát
zahlédl, jak se nad ním vznáší obrovské žluté
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letadlo. Byl jím jako očarovaný. Nemohl od něho
odtrhnout oči. Taky ho paní učitelka dvakrát
napomenula, protože se pořádně nesoustředil.
Ale co naplat. Samík si zkrátka nemohl pomoct.
Teď kvůli letadlu určitě dostane na vysvědčení
zhoršenou známku, pomyslel si.
„Samueli, pojď, prosím, ke mně,“ ozvalo
se konečně z úst paní učitelky. „Musím tě
pochválit,“ řekla a podala mu vysvědčení.
„Byl jsi opravdu pilný žák!“
„Hurá!“ zaradoval se Samík. Jakpak by ne!
Dostal samé jedničky! „Děkuji,“ usmál se na paní
učitelku a podal jí kytici červených růží.
„Ze Samíka si vezměte příklad, milé děti,“
pohladila hošíka po vlasech. „Je to nejlepší žák
z celé naší třídy!“
A byla to pravda. Nikdo jiný se nemohl
pochlubit samými jedničkami. Jen on jediný.
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„Už víš, kam
letos pojedeš
na prázdniny?“
zeptala se Samíka
paní učitelka.
„K dědečkovi
a babičce. Bydlí
na samotě u lesa. Moc se na ně
těším,“ odpověděl hošík. „Budeme
chodit na houby a taky k řece lovit ryby.“
„To bude ale nuda, ne?“ poškleboval se mu
spolužák z lavice.
Ale Samík si z toho nic nedělal a mávl nad tím
rukou.
Pak se rozezněl zvonek. Poslední vyučovací
hodina byla u konce. Paní učitelka všem popřála
krásné prázdniny a děti se rozeběhly do svých
domovů.
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