Jdi za Ondrou, potom s Ondrou za Amálkou,
potom se svezte tramvají ke klaunovi.
Najdeš správnou cestu ?
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Spočítej postupně všechna zvířata. Jaké číslo má klaun?

Ne každému klukovi se stane,
abyden
na- ve škole
První
sedl do tramvaje a potkal tam klauna.
A což teprve, aby ho tramvaj dovezla
„Hele, cedule,
že hledají učitele,
už tu nevisí,“ zahalekal pihovatý Martin,
po staré tajné koleji
ke klaunské
makdyž se děti ráno tlačily, strkaly a šťouchaly před školními vraty.
ringotce!
„Máme nového učitele,“ neodolala Amálka a skoro vyzradila tajemství, které si s Ondrou
chtěli pečlivě
střežit. Totiž, že jejich nový pedagog je klaun
V knížce Ondra
a klaun
se právě
Ferdinand a že se s ním znají.
tohle stane Ondrovi
a něco
jeho
kamarád„Tak to mu
vyvedeme,
ne?“ zašklebil se Martin.
Učitelé to v této škole neměli lehké. Děti nebavilo učení, a tak zlobily a lumce Amálce. A nejen
to. V jejich škole
pačily. Učitelé se zlobili, dávali vinu dětem, ale nikdy je nenapadlo, že kdydokázali upoutat
dětskou
pozornost, byl by ve třídě klid.
shánějí novéhobyučitele
a pan
ředitel
O tomhle ovšem neměl náš milý klaun ani ponětí. Zašel se představit do
vůbec netuší, že
Ondra
Amálkou
sborovny,
vzal si s
od pana
ředitele sešit s tím, co má učit a zvesela zamířil
do třídy.
přesvědčili klauna,
aby
šel
k
nim
do
Nebyla to úplně ukázněná třída. Všem alotriím obvykle velel pihovatý Martin. Učitelé si vždy s úlevou oddechli, když začaly prázdniny. Jeden učitel se
školy učit.
z té třídy dokonce zbláznil a museli ho pak držet v nějakém ústavu v izolaci,
Klaunova třída
zakrátko nejlepaby seje
vzpamatoval.
ší z celé školy a „Posaďte
děti překvapivě
začne
se,“ mávl klaun rukou, když za sebou zavřel dveře. „Děti, jsem váš
učitel, jmenuji se...,“ zarazil se.
bavit chodit do nový
školy.
Chtěl se představit svým normálním jménem, pod jakým ho znala domovDěti s klaunem
zažívají
nespočet
nice v domě,
kde bydlel,
když zrovna nejezdil s maringotkou.
zachytil dychtivý
Amálky a Ondry a řekl:
příhod ve škole,Pakvalecirkusu
i v pohled
zoolo„Jmenuju se Ferdinand.“
gické zahradě. Třídou
Tamsese
dokonce
děti
ozval
tlumený smích.
Aby se učitel jmenoval Ferdinand, to tu
ještě nebylo. Klaun vzal do ruky křídu, otočil se k tabuli a začal na ni psát
s klaunem účastní
chytání opičáka,
svoje jméno.
Vtom dostal Martin
nápad. Vyndal z kapsy malý červený míček, že jej hodí
který sebral nějakému
mrňavému
na tabuli, těsně vedle učitele. Děti ve třídě ztuhly. Martin byl známý nepopánovi kabát. Problém
nastane,
když
lepšitelný darebák
a za podobný
kousek už několikrát dostal napomenutí
učitele a jednou dokonce trojku z chování.
se ředitel školytřídního
při
návštěvě
cirkusu
Ale tentokrát se stalo něco neuvěřitelného. Míček skoro neslyšně zasvištěl
vzduchem.
učitelvvšak
bez mrknutí oka, aniž přitom přestal psát, ledobrovolně přihlásí
k Nový
účasti
klaunském čísle.

Jdi za Ondrou, potom s Ondrou za Amálkou,
potom se svezte tramvají ke klaunovi.
Najdeš správnou cestu ?

25

Humorná i poučná knížka zajisté pobaví děti každého věku i jejich rodiče.
Knížka je bohatě ilustrovaná, navíc obohacena unikátní společenskou hrou, hádankami a kvízy,
s kterými si malí čtenáři pořádně polámou hlavičky. Knížka je tak nejen zábavou, ale může posloužit
i jako neobvyklá a veselá učebnice.
K dostání u nejlepších knihkupců, popř. dle domluvy na vera@krumphanzlova.cz či info@atelier-dokument.cz

