Mám na to?
Karel

?!

Matěj

Filip

Jirka

Chodím
do kostela, ale
kněz nikdy nebudu,
takovou radost ti
neudělám.

No jo, náš
malej kněžour, ten
se stará o všechno
slabý a hnusný.

Učitel
Alice
Sabina

11/

10/

Anežka
Bety

Co to mělo
znamenat?
Chováte se jak
malý děti.

Produkční
Markéta
Klára

Víš, nejsi jediný
křesťan ve
škole.

Poslední
minuty
před velkou
písemkou.
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2/
Test je lehký,
pište bez chyb.

A je to
tady.

Nech mě
na pokoji.
3/

Ach jo, tohle
zase dopadne
blbě.

16/

Jak se ti
to podařilo?
Je ti jasný, že na
tomhle testu
hodně
záleží?

No, uvidíme,
jak pro koho.

Můžu se tě
na něco zeptat?
Proč máš tak
špatný známky?

Proč jsem
říkal, že nechci
být kněz? Vždyť
už o tom uvažuji
a ještě to slyšel
náš třídní.

Cože?!

Díky za
pomoc,
Filipe.

17/

Promiň, to
určitě nechci,
ale taková chytrá holka…

Tak ty se mi
budeš taky vysmívat!? Myslela
jsem, že jsme
kamarádi.
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Promiňte,
já…
19/
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Víš, že za dvě pětky propadneš zpátky do osmý třídy?

Tos toho moc
nenapsala. Víš, že ti
hrozí propadnutí?

8/

20/
Víš, naši se rozvádějí a pořád se hádaj. Nemůžu, a ani
se nechci učit.

Tak já ti
s tím učením
pomůžu.

Takže zase
klasika.
No, teď už to
nedoženeš.

Jste hnusný...
7/

15/

Ahoj Sabi?

No jasňačka.
No a co ty,
Sabčo? Bude to
dnes za čtyři,
nebo klasicky
za pět?

Taky jsem to
neměl jednoduchý,
ale snaž se důvěřovat.

Najednou narazí na Sabinu.

Všichni se
posaďte, čeká
nás test.

Věta
příslovečná závisí
na slovesu...

Cože,
vy
taky?
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Filip je naštvaný
sám na sebe.
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Filip zůstává
v kabinetu.

Omlouváme
se.

13/

Doufám,
že to bude
za jedna,
stejně jako
minule.

Nechte toho,
jděte od sebe.
Anežka a Filip
ke mně do
kabinetu!

Co vám udělala?
Nemůžete ji nechat na pokoji?

Nechce moji
pomoc, byl
bych asi špatný
kněz, kdyby
mě lidé takhle
odmítali.

Promiň,
ale to
už nemá
cenu.

Tý by to stejně
nepomohlo.
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