Paní učitelka

Teplá zima

Když se úča usmívá,
jedničky nám rozdává.
Když se úča mračí,
pětky jí nestačí.

Koupu se v rybníce, chladím se ledem,
furt mi je horko, i když je leden.
Teď ležím ve stínu, pojídám zmrzlinu,
pozdravím rybičky, maj zmrzlé hubičky.

Směje se jak andílek,
mračí se jak čert.
Už je zase pondělí,
to není žádný žert.

Doma mám šálu, doma mám boby,
venku jsem v plavkách-bez nehody.

Kráčím tiše do školy,
zase nemám úkoly.

Teď bydlím v iglú, pořád mám sílu.
Sněhuláka stavím, veverky honím..
Tohle není žádná síla.
Vždytˇ jsem léta otužilá.

Už zase na mě křičí
-hlasivky jí stačí.
Když si nahlas povídáme,
diktátem se zadýcháme.
Konečně je pátek!
Máme od ní "svátek".
Týden

Touha

V pondělí je angličtina,
v úterý je dějepis,
vždyť to není moje vina,
ve středu je zeměpis.
Ve čtvrtek je český jazyk,
v pátek je matika.
V sobotu mám tisíc kroužků,
ten čas rychle utíká!
Neděle je ještě horší,
ve chvíli si odpočinu.
V pondělí zas do té školy,
na hrůzné místo činu.

Ráno jsem se vzbudila,
touha mě obklopila.
Z kámošky si vystřelit,
vždyť mi měla nahradit,
že mi snědla dvacet
povidlových placek.
Ve třídě se domluvíme,
spolužačku dopálíme.
Špendlík nebo připínáček,
vždyť jich máme celý sáček,
nastražíme na židli,
na stůl buchtu s povidly.
Nikdo nemá odvahu,
vykonat tu námahu.
Radši touhu přetrpím,
ať pak doma netrpím!

Matika
Matika je velká dřina,
zadarmo nic nedostanu.
To je lepší angličtina,
to si alespoň připomenu.
Zlomky, průměr, obvody,
kdo měl tyhle nápady.
Obsah, převod, rovnice,
ty jsou těžké nejvíce.
Učebnice bez obrázků,
se samými příklady,
všichni mají tu otázku,
proč mi nejdou základy?
V telce něco dávají,
tak proč učit se,
poznámku mi přidají,
nechci mučit se.
Teď zas musím do bazénu,
na matiku nemám čas,
musím všem sdělit novinu,
poznámku mi dali zas....

