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Mama je samo malo zavihala nos. 
Sem pozabil, kako hitro se umažem? 
To jo je spomnilo, da je naredila na-
tančen urnik za dan pred šolo. V po-
drobnosti se ne bi spuščal, a bilo je 
veliko umivanja, striženja in česanja.

Zadnja nevarnost je bila, da se pre-
pozno zbudimo.

Mama je poiskala vse budilke, ki 
smo jih imeli. Ob pol sedmih se bo 
prižgal še radio. In naročila bo še te-
lefonsko bujenje.

Oče je moral nastaviti posebno sti-
kalo, ki bo navsezgodaj prižgalo luč, 
če vsega skupaj slučajno ne bi slišali. 
Od nekod je privlekel starinsko bu-
dilko na navijanje, če bi zmanjkalo 
elektrike in baterij. Takšne budilke 
so praktično neuničljive, je rekel.

Dan pred začetkom šole smo ves 
dan letali naokrog in preverjali, če je 
vse pripravljeno. Večerjo smo imeli 
zgodaj, da bi se lahko dobro naspali.

To je bila napaka, ker smo se po-
tem budni ure in ure premetavali po 

Prvi šolski dan je nekaj posebnega. 
Dobimo nov sedežni red, nove zvez-
ke in knjige, novega učitelja ali celo 
sošolca.

Samo z opomini in ukori je po sta-
rem. Pri meni se zaplete zaradi za-
mujanja. Enkrat sem prišel ob napač-
ni uri. Enkrat sem prišel v napačno 
učilnico. In enkrat sem prišel v na-
pačno šolo. Ampak v prvem razredu 
se to lahko zgodi vsakemu, a ne?

Mama je bila zaradi tega že en te-
den pred začetkom malo živčna. Re-
kla je, da moram z zamujanjem ne-
hati. Zato smo se na prvi šolski dan 
tokrat res dobro pripravili. Nakupili 
smo zvezke in svinčnike in druge 
potrebščine in vse skupaj zložili v 
torbo. Torbo sem postavil k vratom, 
da ne bi pozabil, kje je. Mama mi je 
pripravila hlače, nogavice in maji-
co. Za vsak primer je izbrala obleko 
za toplejše in hladnejše vreme. To je 
pomenilo dva kupčka, ki se ju nisem 
smel pritakniti. Še dva kupčka je do-
dala za primer, da se mi pri zajtrku 
polije kakav ali zgodi kaka druga ne-
sreča.

Meni se je zdelo, da malo pretira-
vamo.



posteljah. Ampak smo to počeli vsaj 
spočiti. Poleg tega nas je motilo gla-
sno tiktakanje starinske budilke, ki 
jo je prinesel oče. Zato jo je mama na-
zadnje odnesla na hodnik. Šele okrog 
polnoči smo zaspali. Še pred eno smo 
se že zbudili. Sosed se je namreč spo-
taknil čez budilko na hodniku in je 
zelo zaropotalo.

Trikrat. Najprej zaradi padca, nato 
zaradi njegovega preklinjanja. Naza-
dnje zaradi budilke, ki se je vključila. 
Udarec je očitno premaknil nastav
ljeno bujenje, a zvonec je še deloval. 
Sem rekel, da je neuničljiva, je bil 
ponosen oče. Samo pol ure kasneje je 
prišla še policija.

Neka soseda jo je poklicala zaradi 
hrupa in kar nekaj časa je trajalo, da 
so si vse zapisali. Mi smo trepetali za 
vrati in bili tiho kot miške, da ne bi 
bili česa krivi. Ostali so se nehali pri-
toževati šele okrog pol treh, treh.

Takrat se je začel jokati bratec. Dol-
go smo ga tolažili, dokler mu ni konč-
no zmanjkalo sape.

Takrat je bilo že pol sedmih, vklju-
čile so se vse budilke in spet ni bilo 
nič s spanjem.

Ko so se minuto kasneje prižgale 
še luči, je crknila varovalka in ostali 
smo brez toka.

Oče je sicer obljubil, da jo bo zame-
njal, a zdaj ne more, ker se preslabo 
vidi.

Imeli smo mrzel zajtrk in skoraj bi 
mi zmanjkalo obleke. Zaradi teme in 
premalo spanja sem se namreč kar 
naprej polival.

1. Kaj je prvi šolski dan? ◻◻◻◻◻ 
◻◻◻•◻◻◻◻◻

2. Zakaj se fantu običajno zaplete? 
◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻•◻◻

3. Kako so se pripravili na prvi šolski 
dan? •◻◻◻◻

4. Kakšna je bila mama že en teden 
pred začetkom šole? ◻◻◻◻   
◻◻◻◻◻•

5. S čim naj bi moral nehati?  
◻ ◻◻◻◻◻◻•◻◻◻

6. Mama je izbrala in pripravila 
◻◻◻◻•◻

7. Kdo je začel jokati ob pol treh? 
◻◻•◻◻◻

8. Kdo se je spotaknil čez budilko na 
hodniku? ◻◻•◻◻

9. Zaropotalo je zaradi padca in 
◻◻◻◻◻◻•◻◻◻◻◻

10. Med zapisovanjem policije so bili tihi 
◻◻◻ ◻◻◻◻•

11. Na cesti so bili ◻◻◻◻◻•◻.

12. Kakšen je postal fant, ko je zagledal 
listek na vratih? ◻◻◻•◻

 Geslo ti pove, kdaj se šola letos 
začne?

 •• ••• •••••••

Na cesti so bili zastoji. Na srečo jih 
je mama že zdavnaj predvidela in 
smo prišli še pravočasno.

Do vhoda sem prisopihal minuto do 
osmih. Komaj sem čakal, da se use-
dem in malo zadremam.

Kako sem bil jezen, ko sem na vra-
tih zagledal listek!

Pisalo je, da se zaradi beljenja pouk 
letos začne dan kasneje ...


