Moje soukromí!! Nekoukat, nešťourat!!
Magda rychle přiběhne do třídy, ale je už pozdě…Učitel Hnízdo už sedí za
katedrou.,,A heleďme, kdo přišel… naše princeznička Magda!“ Ukončil řeč
učitel.,,No…já jsem...já se…moc omlouvám…já…zazvonil mi pozdě budík.“lže Magda
a jde to na ní poznat.,,No tak, Magdo, když už stojíš, pojď k tabuli, položím ti pár
otázek…tak asi pět. A pokud odpovíš na všecičky dobře, máš jedničku + omluvený
pozdní příchod platí?“ nabídne učitel. Magda odpoví:,,Ano“. A jde celá nesvá
k tabuli.,,No tak, Magdo! Nezdržuj hodinu a pojď.“Magda radši přidává do
kroku.,,Takže první otázka…Kolik je ve vesmíru planet?“zeptá se učitel
Hnízdo.,,No to je přeci jasné…no přece devět.“Říká s jistotou Magda a myslí si,že
první otázka je za ní, když vtom Hnízdo vysloví větu:,,Špatně, Magdičko, vidím, že
jsi se včera nedívala na zprávy televize Nova, jelikož tam říkali, že Pluto již
nepatří mezi planety, tudíž nemá cenu pokračovat!! Dones mi žákovskou knížku,
píši ti pětku.“,,Ale vy jste řekl jenom na jedničku?!“ neví si Magda rady.,,To že
jsem říkal??Na nic takového si již nepamatuji!“ Řekl v klidu učitel a napsal do
žákovské knížky krásnou a baculatou pětku!
Když Magda přišla domů, byla trochu naštvaná, a proto si hned vytáhla svůj
bledě modrý deníček a napsala, co se stalo ve škole.
To, co se stalo toho dne, se pak opakovalo každý den, až to vypadalo, že si
učitel na Magdu zasedl.
Jednoho dne deníček našla Magdina maminka, a protože byla velice zvědavá,
tak si jej přečetla!! Chvíli přemýšlela, pak zvedla telefonní sluchátko a
řekla:,,Dobrý den, pane řediteli, chtěla bych si s vámi popovídat o panu učiteli
jménem Hnízdo!!! Mám na něj stížnost.“Maminka povídala a povídala, až se
z telefonního sluchátka ozvalo:,,Já se to pokusím vyřešit okamžitou výpovědí a
moc děkuji za informaci!“ ukončil pan ředitel telefonát.
Jakmile přišla Magda domů ze školy, povídala něco o tom, že k nim do hodiny
přišel pan ředitel a dal panu učiteli výpověď, ale neví se proč!! Maminka
samozřejmě Magdě neřekla, že četla její deníček, protože by porušila pravidlo,
které zní:,,Moje soukromí!! Nekoukat,nešťourat!!

