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Ben a škola 1 část
Crrrrr. Zazvonil Benův budík v 7 hodin ráno. Ben hned vyskočil a běžel dolu po schodech. Celý večer přemýšlel jen o škole,co 

si vezme na sebe a co budou mít za nové předměty. A to mu bylo už 13. Ve škole moc kamarádů nemá, ale vystačí si sám,  

je neuvěřitelně chytrý. Ve škole se to však tak nebralo, nebyl nejchytřejší ze třídy, ale byl největší ,,šprt” jak ho nazývala 

většina spolužáků.



pondělí 1.září
Ben přišel do školy natěšený a velmi hezky upravený jako poslušný žák. Všichni se na něj také koukali jako na úplného 

debílka. Byl jediný který byl na druhém stupni hezky oblečený a natěšený na školu jako prvňáček. Ben už ale byl zvyklí tohle 

se dělo každý den. Tentokrát to ale bylo jiné v davu Ben zahlédl moc hezkou holku. Ale nebyla to další šikanátorka dívala se 

na Bena totiž zaujatě...



Ben a holka v davu

Když Ben přišel do třídy paní učitelka zrovna vítala novou žákyni Saxanu. Ben si okamžitě uvědomil, že je to 

ona, ta holka co stála v davu. Když skončila první hodina ben šel se svým jediným kamarádem Jiřím na zmrzlinu 

oslavit první den školy. Když mu Ben o té holce vše řekl, Jiřík se nestačil divit. Normálně se totiž na Bena 

neotočil žádný kluk, natož holka. Proto to začali okamžitě řešit a Bena připravovat na první rande.



lekce číslo 1

,,Žádné učení, pořádné svaly, roztomilý obličej …”. To není příručka dobrého chlapa, ale to se Ben učí 

nazpamět Jiříkovi rady na rande. ,,Co máme za úkol Bene “, ptá se Jiřík ,,prc str 14,12,16,11 a 10/3 z češtiny“ 

odříkal jako básničku Ben. „NNNNNÉÉÉÉÉ“ zakřičel Ben. „Musíš zapůsobit a né se tvářit jako totální debílek“. 

Ben přikývl a odpověděl znovu na Jiříkovu otázku. „Já nevím je mi to volný“, dokončil větu Ben a společně s 

Jiříkem si plácli na důkaz radosti.



závěrečné zkoušky

Co je za úkol ptá se Jiřík Bena. Hmmm áuž vím : ,,nemám páru”  . SPRÁVNĚ                                                                                           

Co jsi dostal z toho testu? Tuhle otázku vím úplně přesně : ,,Nemám šajna” zahulákal Ben. SPRÁVNĚ. 

Ta učitelka je ale hrozná, že jo ? ,,Tak v tom si nejsem jistý”, odpověděl Ben. myslím že,, Ano?”Zkusil to Ben. 

Správně.

Myslím že jsi právě prošel největšími zkouškami. Super tak ti děkuju a uvidíme se zítra ve škole.Odpověděl 

Ben a zamával na rozloučenou.



první týden

Jakmile přišel Ben po takzvané  ,,přeměně” do školy cítil se úplně jiný(cítil se jako superhrdina.). Když 

zazvonilo na první hodinu a Saxana si sedla vedle něj byl Ben jako v pohádce. Saxana se ho začala ptát na 

různé otázky, ale Ben byl úplně v jiném světě. Stejně jako když ho vyvolala učitelka Ben nevěděl co se dejě. 

Paní učitelka ho poslala za zdravotnicí, aby se koukla jestli Benovi nic není ( Ben byl nejpilnější žák ve třídě 

možná i ve škole, takže to co dnes předvedl to se nedalo normálně vysvětlit.Saxa za ním o přestávce přišla a 

zeptala se ho jak je na tom. Bena zrovna chtěli pustit ale když se Saxana objevila ve dveřích Bena málem 

trefil šlak. Maminka si pro něj přijela jeli spolu k lékaři.Ten však potvrdil že Benovi nic není a byla to jen 

LÁSKA.



promluvíme si 

Když se ben trochu oklepal a začal se chovat jako drsnak byl ve skole hned oblíbený ,ale Saxana se na něj 

nedívala jako na tamtoho Bena co se mu tenkrat vsichni smali.Byla sklamanná a to hodně,bylo to na ní vidět. 

Bena to moc sklamalo , dělal co mohl.A takhle to šlo asi 2 měsíce, Saxana se s ním nechtěla bavit a Ben na to 

nebyl připravený ( začít rozhovor s dívkou kterou má rád.) Ben už nevěděl co má dělat .



nevyhovuje mi to 

,,Bene tohle mi nevyhovuje, můžeš mi říct proč jsi to udělal ? ,,Protože se mi líbíš a poradil mi to Jiřík.je to 

můj nejlepší kamarád. ,,Já tě mám ráda a ,líbil ses mi takový jaký jsi byl.”Ben nevěděl co říct a  tak oba dva 

odešli.Ben se rozmýšlel hrozně dlouho, ale nakonec se s Jiříkem poradil a měl jasno. Zase se začal učit. 

Důsledkem také bylo  že mu neodešli jen poznámky, 5 a zlé skutky, odešli také všichni kamarádi kromě jiříka 

a Saxany. Najednou si Ben uvědomil že udělal správně a už se toho nikdy nevzdá.



ostatní děti

Když se Ben tak zakoukal do ostatních kluků víc než polovina měla stejný problém. Ale nezachovaly se jako 

Ben a nešli za svou láskou šli za kamarády kteří byli stejně nepraví a tak se ben rozhodl že jim pomůže snažil 

se aby si ostatní děti uvědomili že tohle nejsou pravý kamarádi. Z 10 kluků přesvědčil 1 A TEN NAKONEC 

TAKY uhnul,zato Saxana , která přemlouvala holky a ptala se kdo se komu líbí a proč mu to neřekli. Saxana 

tedy získala z 10 holek 10 které se na konec(po dlouhém přemlouvání) i zeptali kluků. A s pomocí Jiříka a 

jeho nové holky ( HORTENZIE EMANUELA 3 ) se usmířily a skamarádilo se  mnoho dobrých i zamilovaných lidí



KONEC

vytvořila Kiki S.


