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Popis naší třídy začneme od první lavice, ve které sedí Vítězslav. Exota s rozpuštěnými vlasy a
květovanou košilí poznáte už z dálky. Naše třída ho vnímá jako největšího pohodáře. Však nejednoho z
nás baví svými vtipy o ptácích. Zeměpis ale nesnáší, má v něm totální zmatek. Írán není hlavní město
Iráku, to po tomto školním roce určitě už ví.
Berta a Jaromír si mají o čem v lavici povídat. Oba jsou skauti, pivní skauti. Někdy si dají spolu mléko,
jindy šnyt. Když mají hlad, otevřou dvanáctku v plechu, kterou chladí za oknem.
Agáta je dysgrafik, nestíhá delší diktáty. Je jí přidělena asistentka pedagoga, která jí pomáhá. Společně
pracují na úlohách i v jiných předmětech, takže Agáta musí sedět sama. Linky v sešitě jí pomáhají držet
řádek, přesto se ale v textu ztrácí. Vždy stihne zapsat jenom pár prvních písmen, takže její slohy nedávají
smysl. Učitelka ji hodnotí ale mírně. Ypsilon nebo měkké i se jí však zatím nepodařilo trefit správně.
Dále je lavice, ve které jsou spolužáci Hubert a Karel. Hubert je malé postavy a Karel je vyšší. Oba
bezpochyby poznáte podle toho, že většinu hodin prospí. Říkají, že noční oslavy musí někdy dospat.
Naše spolužačka Ingrid, sedí v další lavici. Ani se u nás nestihla rozhlídnout a už jí začali ostatní
spolužáci balit. Je to proto, že Švédské ženy jsou velmi půvabné. Ingrid má také modré oči a blond vlasy.
A to jsme ani nepopsali její postavu! Když první půlrok seděla s jedním spolužákem, stěžovala si řediteli
na sexuální harassment. Ingrid od toho času musí sedět v lavici sama. Proto spolužáci čekají alespoň na
přestávku, aby Ingrid mohli okouzlit svými vědomostmi o Vikinzích.
Objemný žák Kamil už musí sedět v lavici taky sám. Přes židli mu přetékají špeky a nikdo další se k němu
nevejde. Každé ráno spořádá dvě bagety. Pro chvíle hladu má připravené také chipsy. Když ještě
neseděl sám, slintal jakmile uviděl sousedovu svačinu. Mlžil schválně, že si svojí zapomněl. Milí spolužáci
se nad Kamilem vždy slitují a on dále vesele tloustne.
Žáci Vincent a Anastázie okupují společnou lavici. Spolužáky vytáčí, že jsou celou dobu na Facebooku. A
někdy také sdílejí fotky na Instagramu. Například minule učitelka měla na sobě červenomodrou košili a k
tomu krátkou sukni. Vyfotili si jí a hned postli. Potom z toho ti dva měli problém a wifi ve škole byla
zakázána.
Naši další spolužáci Pankrác a Servác sedí v předposlední lavici. Před vyučováním a někdy i v jeho
průběhu spřádají plány pro plavbu na severní pól. Strach jim ale nedovolil plán uskutečnit. Zatím alespoň
trénují na šlapadlech na Vltavě. O dalším osudu jejich expedice rozhodne čas.
Obrázek naší třídy zakončíme popisem poslední dvojice – Medarda a Stanislavy. Tihle dva spolu
nedlouhý čas také randili. Spolužačky se ale Medardovi smály, že je podpantoflák a tím jejich románek
oficiálně skončil. Tajně se ale pořád schází a naposledy je prý viděli na filmovém festivalu.

