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Pátek po škole
Milý deníčku!
Víš, že některé dny jsou lepší než jiné?
No, dnešek k nim patřil. Byl to výjimečně
vynikající, úžasný, skvostný, prostě
hrozně hrozně moc

DOBRÝ

den.

Každý rok máme ve škole den
věnovaný volbě povolání. Vloni se nám
předváděli ti, kteří zachraňují jiné lidi –
policie a hasiči a řidiči sanitek a přijelo

OPRAVDICKÉ
hasičské aut o se
stříkačk ou.

taky

*

4

*

SBOROV NA

HASIČČ
AS Č

Mysleli jsme, že hasičské auto patří hasičům,
kteří si s náma přišli povídat, ale pak jsme
zjistili, že to auto ve skušenosti skutečnosti
patří úplně

J INÉ

skupině hasičů, co přijeli

uhasit opravdický požár ve škole.
Pan učitel Zugaro náhodou cosi
zapálil ve sborovně, když ukazoval paní
učitelce Diablové, jak udělat
raketu z pytlíku
od čaje.

pytl
tl k od čaje
pytlí
*
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je

Jenže letos si s náma na den věnovaný
volbě povolání přijeli popovídat různí
odborníci, co pracují se zvířaty.
Já V zvířata

J INÉHO

VÍC NEŽ COKOLIV

(možná až na čokoládový dort).

V jednom kuse otravuju mámu s tátou, jestli
bysme nemohli mít doma víc zvířat, ale
bohužel vždycky pořád jen opakují, že
nemohli.

PUKÁ MI Z TO HO SRDCE ,
deníčku.

*
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můj milý

Někteří přivedli zvířata s sebou do školy.
Byla jsem

HROZNĚ NADŠENÁ!

S těmahle jsme se seznámili:
Carlos (chovatel
ze ZOO) přinesl Erica,
což je obrovitá tarantule
z tropického Queenslandu,
která štěká a píská.

HHAAFFF
HA
HAF
HAF
HAF

Minnie (dělá terapii
pomocí pejsků) přišla s Coco,
štěnětem labradoodla,

KK ŇŇ
K Ň
K Ň
K Ň
KŮŇ

což je labrador
křížený s pudlem.
Jess pracuje
s koňma a stará se
o ně ve stáji.

*
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A ngus (ze záchranného útulku
divokých zvířat)
přišel s Wallym, což je
sameček wombata.
Ef fie (herpetoložka)
s Charliem, což byl
hlaďoučký had.
Zoe byla strašlivě zklamaná, že s sebou Jess
nevzal žádného koně, na kterém bysme
mohli jezdit. Zoe je

BLÁZEN DO KONÍ.

Jenže když viděla Charlieho, celá zbledla
a rozklepala se. Zoe se hadů

strašně b ojí ,

od té chvíle, co málem na jednoho náhodou
šlápla na rodinném pikniku v buši, a on na ni
zasyčel.

*
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Coco, štěně rasy zvané labradoodle, byla
hrozně

ROZTOMILÁ!

Minnie říkala, že ji

můžeme klidně hladit, ale opatrně. No a co
myslíte? Naše předrahá princeznička Peach
Parkerová (nejprotivnější, nejšílenější,
nejoprsklejší a nejotravnější člověk v historii
světa galaxie vesmíru) si ji jako na potvoru
musela vzít do náruče a ňuňat se s ní

NEKONEČNĚ DLO U HO ,

takže se

A CH PAR K
E
P

ER
Á
OV

D
PŘE RAH
Á

na nikoho jiného nedostalo.

*
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V jednom kuse Minni vyprávěla, jak skvěle
to se zvířatama umí, a hlavně se
štěňátkama, a jak strašně chce taky cvičit
psy na terapii, až vyroste, a furt se jí
vyptávala na takové věci jako: „A odkdy
začínají štěňata s výcvikem?” a „Jak dlouho
je cvičíte?”
Každý, třeba i s miniaturním
mozečkem, odpovědi
musel znát,
protože Minnie nám
to už všecko řekla.
Peach prostě byla
jak

D
A
Z
N
V
A
I
D
A
N
Z
CI
N
V
I
I
A
C
S
N
I
I
S
OO
*
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No, nic proti, ale byla bych
o b rt

cvičitelka psů než

DALEKO

lepší

lík!

Peach. Vždyť ona ani
doma žádné psy nemá.

JÍDLO

My ovšem máme

JÍDLO
JÍDLO

Boba, * a toho já cvičím
jak na obrtlíku

DENNODENNĚ.
*

Bob je hrozně velký zlatý

retrívr, který pořád něco
olizuje a vyžaduje

POŘÁD

nějaký výcvik,

la s k
mlalasskk m
m la s k m v á sl a st
v á slslinaost

sl in o

aby se nedostával
do úzkých.

*
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Ef fie zase vybrala pár dětí, které si mohly
podržet Charlieho. ** Nikdo ale nechtěl
pohladit pavouka Erica. Dokonce ani Peach
(bohužel), známá „milovnice všech zvířat”.

**

I když je Ef fie určitě hrozně chytrá,

protože toho strašně moc ví o plazech
a obojživelnících, aby mohla dělat svou práci,
tak se docela

DOST SEKLA ,

když

vybrala Willa A shburnera, aby si podržel
hada. Paní učitelka Weissová se Willa
zeptala, jak by ostatním popsal hadí kůži,
a on tvrdil, že je

slizká

a

kluzká .

A paní

učitelka se trochu podivila: „Opravdu? Hadi
přece nemají slizkou kůži.”
A Will na to: „A le on je
kluzký, paní učitelko.
A víte proč? A si na
mě čúrá!!!”

Když všichni odborníci na zvířata dokončili
svůj výklad, zeptala se paní Weissová, jestli
by někdo z naší třídy chtěl dělat podobnou
práci jako oni, až vyroste.
Přihlásili se čtyři
žáci.
JÁ

Já (samozřejmě!!).
JÁ
JÁ

Cordelia (která je

BLÁZEN
do wombatů).
Gavin (jenže ten
se nepočítá, protože ve
skutečnosti chtěl jít na
záchod).

*
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Známá firma, protivná princeznička
Peach, a ruku zvedla jenom
proto, aby na sebe
upoutala pozornost).
A pak jsme směli
položit každý jednu

pořád na sebe

otázku.

UPOZORŇUJE
Cordelia se zeptala, jak dlouho vlastně žije
wombat. A odpověď ji překvapila – od
pěti do víc než třiceti
let! Udělalo jí to
opravdu radost,
hlavně když jí A ngus
dovolil podržet
roztomilého Wallyho a směla ho krmit
z dudlíku. Všichni jí fakticky hrozně moc
záviděli, obzvlášť…

však víš kdo…
*
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A pak jsem se zeptala já , jestli se dá něco
dělat už teď, abych se začala připravovat
na práci se zvířaty, až vyjdu ze školy.
Vtom vykřikla Peach tím svým hrozně
dramatickým, debilním, kňouravým hláskem:
„A no, já chci taky vědět, co mám dělat,

ZO UFALE TO UŽÍM
pracovat se zvířaty. Zvířata jsou CELÝ
MŮJ ŽIVOT! A mým cílem je, aby
prosím, protože

všechna ta ohrožená zvířata ohrožená být
přestala.”

Já

zvířata.

Př ed ra há
Parkerová

*
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A v tu chvíli se všichni ti experti přes
zvířata jako jeden muž obrátili s úsměvem
na Peach, až se z toho jednomu dělalo šoufl.

Hrooozně mě to
Hrooozně mě to
Začali Peach vysvětlovat, že nejlepší způsob
je začít se hned učit všechno možné
o všech zvířatech, což klidně může dělat na
základní škole. Ideální je vybrat si zvíře,
které má ráda, a napsat o něm takzvané
Pozorování, kde třeba uvede, jak je velké,
jak se chová a kde je jeho přirozený domov
(vědci pro to mají legrační označení

habitat nebo

Ve liko st

rozšíření”).

*

17

*

Chování

POZO
ROVÁ
NÍ

POZO
ROVÁ
NÍ

také „zeměpisné

R oz šíř en í

Peach nasadila ten svůj neskutečně falešný

Falešný
Falešný
ÚSMĚV

úsměv a pronesla:
„A ch, báječný
nápad! Děkuju vám!

HNED

s tím začnu!”

A experti přes zvířata se taky všichni
usmívali a byli nadšení, jak je úchvatné vidět
v dnešní době děti, které tak

VÁŠNIVĚ

přistupují k tomu, na čem jim opravdu
záleží.
A pak prohlásila paní učitelka Weissová, že
dá Peach speciální pochvalu a hvězdičku
nejlepšího žáka za to, že projevila takové
„ zaujetí

a oddanost ”.

Na to konto se

Peachin široký falešný úsměv ještě zvětšil
a zfalešněl.

*
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UÁÁÁÁÁÁÁ!!!
Peach mě někdy tak
strašně vytáčí, že se
mi z ní chce zvracet!
Vsadím se, že žádné
Pozorování nikdy nenapíše. A le já teda jo.
Protože já doopravdy vášnivě miluju
zvířata. A víš ty co? Začnu s tím

HNED .

Protože mám to štěstí, jak víš, že přímo
bydlím s jedním hodně velkým zvířetem.
Hned vyrazím do kuchyně (což je jeho
přirozené prostředí, tedy habitat )
a najdu ho!
Tak zatím, deníčku!

*
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Pátek večer před spaním
Milý deníčku!
Tady je moje

POZOROVÁNÍ

jsem začala psát:

Boba, které

č.

POZO
POZOROVÁ
OVÁN í

Jméno: Bob
R asa: zlatý retrívr *
Barva: zlatá
Srst: dlouhá a chundelatá
(až na místečko za uchem,
kde se ho pokoušel svýma
nůžtičkama stříhat můj
bráška Max)

*
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