
Vysvědčení

Paní učitelka volá: „Bára Zlámalíková!“ A v ruce drží vysvědčení. 
Bářino vysvědčení. Dívka se zvedne ze židle, vystoupí z  lavice, 

udělá tři kroky a…
„Ááá!“ vykřikne, když letí k zemi. Zakopla o něčí aktovku. Paní 

učitelka si jen tiše povzdechne.
„Moc jsem přemýšlela o  tvé známce z  výtvarky, Barčo,“ říká. 

„Vím, že ti kazí vyznamenání, jenže kdybych ti dala lepší známku, 
bylo by to nespravedlivé.“

Bára podává paní učitelce ruku a  bere si vysvědčení. Vtom si 
uvědomí, že jí maminka dala ráno kytku. Jenže ta leží na lavici. Dívka 
se pro ni chystá dojít, ale jakmile se rozběhne uličkou mezi lavicemi, 
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znovu padá. Tentokrát na nos. Děti se smějí, protože aby někdo upadl, 
když si jde pro vysvědčení, a potom ještě i cestou zpátky, to se často 
nestává.

„Nenechala sis tady něco?“ Paní učitelka raději vstane, přijde 
k jejímu místu a podává jí vysvědčení. Bára jí na oplátku předá kvě-
tiny. Nos i koleno ji docela bolí, takže je ráda, že může zůstat sedět. 
Prohlíží si známky.

„Tak opravdu máš nakonec trojku?“ ptá se soucitně její sou-
sedka Lucka. Na vysvědčení se zubí spousta jedniček, dvojka z tělo-
cviku, dvojka z pracovního vyučování a trojka z výtvarné výchovy.

„Mám, no,“ přitakává Bára. Dívá se přitom na Lucčino vysvěd-
čení se samými jedničkami a smutně si povzdychne. Tolik bych chtěla 
mít taky takové!

„Můžeme jít spolu cestou ze školy, chceš?“ navrhuje Lucka.
„Tak jo!“ přikyvuje potěšeně Bára a trochu se i usměje. Jen tro-

chu, protože předtím se jí domů vůbec nechtělo, a teď se jí sice taky 
nechce, ale těší se, že alespoň nepůjde sama.

„Můžu se k vám přidat?“ ptá se před školou holka, která sedí 
sama v zadní lavici. Bára si vzpomene, že se jmenuje Bětka a přistě-
hovala se s  maminkou před nedávnem. To už ale Lucka přikývne. 
Jdou tedy spolu parkem všechny tři a povídají si.

„S váma se aspoň nebojím domů,“ řekne najednou Lucka.
„Proč by ses bála, vždyť máš samé jedničky,“ podiví se Bára.
„Protože se naši pořád hádají,“ svěřuje se Lucka. „A vůbec ještě 

nevím, kam pojedeme na dovolenou, protože táta chce jet jinam než 
máma, a ještě se nedohodli.“

„A ty se bojíš kvůli známkám, Báro? Máš strach, že ti rodiče dají 
nějaký trest?“ zajímá se Bětka.


