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Samo škoda, ker nismo višji razred. 
Zato nas ne bo učila.

Med naslednjim odmorom smo 
izvedeli, da je prejšnja učiteljica za 
glasbo odšla na drugo šolo. Nekdo je 
rekel, da se je upokojila. Nekdo drug 
je dodal, da je zelo bolna.

Ker nas je slučajno zaneslo do učil-
nice za glasbo, smo hoteli pogledati 
še noter. Ampak nismo mogli mimo 
bejevcev, ki so se tudi slučajno zna-
šli tam, čeprav je učilnica za glasbo v 
tretjem nadstropju, njihov razred pa 
v pritličju. To vem zato natančno, ker 
smo sosedje. Sploh pa so prišli še dru-
gi šolarji in je bila res gneča. Prišlo 
je do manjšega prerivanja in hišnik je 
moral nekaj najhujših odvleči k rav-
natelju. Potem smo mirno nadaljeva-
li s poukom in čakali na nov odmor. 
Večina se je spet zapodila v tretje 
nadstropje, z Jako in Benom smo šli 
pa raje do njenega avta. Od blizu je bil 
še boljši. Videlo se je, da ga vozi film-
ska zvezda. Ne vem, kaj jo je prineslo 
na našo šolo, a naenkrat sem se začel 
zelo zanimati za glasbo.

Streha na avtu je bila spuščena. 
Vseeno smo skozi okna videli, da ima 
zadnja sedeža zasedena z ogromnimi 
zvočniki. Takoj se je videlo, da učite-
ljica službo jemlje resno.

Ali kaj iščete, smo slišali za hrbtom. 
Bila je učiteljica za glasbo. Imela je 
moderna sončna očala in uhanček v 

V naši šoli je veliko učiteljic. V glav-
nem imajo dolgočasne frizure in dol-
gočasne obleke. Vozijo dolgočasne 
avtombile in nosijo očala. Učiteljica 
za glasbo je ena najstarejših. Ima 
kratke sive lase in sivo haljo, ker je 
praktično. Uči samo višje razrede.

Ampak sedaj je ni bilo v šolo. Saj 
ne bi niti opazili, če ne bi prišla nova 
učiteljica za glasbo. Prvi jo je opazil 
Jaka, ker sedi pri oknu. Najprej je vi-
del njen avto. Je rumen in na vratih 
ima narisano rdečo strelo. V bistvu 
ga je še prej slišal. Njegov motor se 
sliši od daleč. Ko je prižgan še radio, 
se zatresejo šipe. Seveda se avtu lah-
ko dvigne streha. Tudi učiteljica ni 
kar tako. Je zelo mlada. Ima majhno 
oblekico in ogromno frizuro in veli-
ko pisanih verižic.

Punce so takoj rekle, da je kičasta. 
Fantje smo takoj počakali na odmor, 
da smo se šli pozanimat. Od višjih 
raz redov smo izvedeli, da je nova uči-
teljica za glasbo. Jaka je izvedel, da je 
včasih dirkala z avtomobili. Beno je 
slišal, da je bila nekaj časa stevarde-
sa. Gašper se je spomnil, da jo je videl 
v neki reviji. Urošu se je zdela znana 
s televizije.

Res super, da smo dobili tako dobro 
učiteljico, ki je še slavna osebnost. 



nosu. Filmska zvezda, ni kaj! Jaka je 
rekel, da si samo ogledujemo avto.

A glasba vas pa ne zanima, je potem 
vprašala. Rekli smo, da je glasba naš 
najljubši predmet. Res škoda, ker uči 
samo višje razrede. Še preden smo 
se dobro zavedli, smo se prijavili k 
pevskemu zboru. Biti član pevskega 
zbora ni kar tako. Na pamet se moraš 
naučiti kup trapastih pesmi. Enkrat 
na mesec so nastopi in se je treba 
lepo obleči in počesati in umiti, tudi 
za ušesi. Najhuje pa je, da so dvakrat 
na teden vaje že navsezgodaj, še pred 
poukom.

Ampak za druženje s pravo filmsko 
zvezdo bomo že potrpeli.

Naslednjega dne smo prišli v šolo 
že pred sedmo zjutraj. Učilnica za 
glasbo je bila še zaklenjena. Nič za to, 
saj v njej ni bilo prostora za vse nove 
člane.

Pozdravit nas je prišel celo ravna-
telj. Res sem vesel, da ste končno za-
čeli ceniti glasbo, je rekel. Zapomnil 
si vas bom in vaša požrtvovalnost 
se bo poznala pri oceni iz vedenja. 
Upam, da boste vztrajali do konca 
leta, ker bom sicer zelo zameril, je 
dodal.

Potem nas je peljal do telovadnice, 
ker bodo od zdaj, ko je pevski zbor 
končno velik, pevske vaje tam. Učite-
ljica glasbe nas je že čakala. Ampak 
ne ta. Prejšnja! Goljufija!

Rekla je, da ji je žal, ker zaradi po-
tovanja prejšnji teden ni mogla priti 
v šolo. Upam, da me je začasna uči-
teljica dobro nadomestila, je dodala.

1. Ko se je pojavila nova učiteljica za 
glasbo, so punce takoj rekle, da je 
•◻◻◻◻◻◻.

2. Zakaj nosi učiteljica sivo haljo?  
Ker je •◻◻◻◻◻◻◻◻

3. Kakše frizure imajo v glavnem 
učiteljice? ◻◻◻◻◻◻◻◻◻•

4. Kje je na avtu narisana strela? 
◻◻ •◻◻◻◻◻

5. Od kod se je zdela Urošu 
nova učiteljica znana? 
• ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻

6. Kam je moral hišnik odvleči nekaj 
najhujših?  • ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻

7. Kje bodo od zdaj pevske vaje?  
◻ ◻•◻◻◻◻◻◻◻◻◻

8. V katerem nadstropju je učilnica za 
glasbo?   ◻ ◻◻◻◻◻◻•

9. Česa se moraš naučiti na pamet? 
◻•◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻   
◻◻◻◻◻

10. S čim sta bila zasedena zadnja sedeža 
v avtu?   ◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻ 
•◻◻◻◻◻◻◻

11. Kje smo zaslišali, ali kaj iščeta.  
◻◻ ◻◻•◻◻◻

12. Kakšna sončna očala je imela?  
◻•◻◻◻◻◻

13. Kolikokrat so nastopi s pevskim 
zborom? 
◻◻◻•◻◻ ◻◻ ◻◻◻◻◻

14. Kdaj so pevske vaje?  
◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻•◻◻◻

 Geslo ti pove, kam so se prijavili? 
• •••••••• •••••

Potem smo se začeli učiti prvo tra-
pasto pesem. Imam občutek, da uči-
teljice, filmske zvezde, ne bom videl 
nikoli več.

Razen če mi bo v zboru postalo všeč 
in bom tudi jaz postal zvezda.


