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Zjutraj sta se zbudila, pojedla zajtrk 

in odšla v šolo. Oli je sproti opravil še 

potrebo, Rudi pa je v vrečko pobral kakec 

in ga odvrgel v smeti. Pravilo staršev ni 
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samo pravilo, ampak je tudi odgovorno 

naročilo. Oli je Rudija opozoril: 

»Ko prideš v šolo, si najprej umij roke! 
Saj veš, bakterije so povsod, še posebej 
veliko jih je v kakcih.« Rudi je opozorilo 

upošteval.

Oli se je veselil najboljše šole na svetu, 

v kateri otroci skupaj s svojimi živalskimi 

ljubljenci obiskujejo pouk, a ga je bilo 

obenem malo strah. Od vznemirjenja je 

kar poskakoval in se nikakor ni mogel 

umiriti.

V razredu je Rudi svoji učiteljici in 

sošolcem predstavil novega pasjega 

učenca. Učiteljica je Oliju dodelila prostor 

in ga opozorila na šolski red in pravila. 

Oli še nikoli ni bil v šoli in ni vedel, 

kaj pomeni učiti se različne predmete, 
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se držati pravil, delati domače naloge 

in podobno. Učiteljica je govorila tako 

hitro in toliko, da je Olija zajela panika. 

Zakričal je: 

Um r l  b o m !
Stisnil se je v kepico in začel čivkati. 

Vsi v razredu so ostrmeli in z 

začudenjem zrli vanj. Njihovi pogledi 

so bili podobni Fridinim, ko ga je prvič 

slišala čivkati. Potem se je v razredu 

razlegel glasen smeh človeških in 

živalskih sošolcev. 

Otroci so si brisali solze smeha in se 

držali za trebuhe, mački in psi so se od 

smeha valjali po tleh, ptiči so norčavo 

čivkali, da takšnega zmedenega petja še 

niso slišali, hrčki so se brezglavo vrteli v 



23

krogu, zajci so skakali do stropa, kačam se 

je zaletavalo od njihovega hitrega jezička, 

kuščarjem pa se je kolcalo še ves dan.

V učilnici je nastal tak direndaj, da 

sta se učiteljica in Rudi spogledala in 
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obnemela. Ob smehu in norčevanju na 

račun Olija je Rudi postal zelo žalosten. 

Učiteljica je opazila, da sta Rudi in Oli iz 

sebe, zato ju je poslala domov. Rudiju je 

naročila: 

»Doma se o vsem pogovori z mamo in 

očetom. Povej jima, kaj se je zgodilo. Kot 

učiteljica menim, da bi Oli moral obiskati 

pasjega psihologa, ker psi po navadi ne 

čivkajo.« Nato je Rudija vprašala: 

»Ali Oli kdaj laja?« 

»Ne vem, mislim, da ga še nisem slišal 

lajati,« je odgovoril Rudi. »Rad ga imam 
takšnega, kot je in vseeno mi je, če laja 
ali ne,« je nadaljeval. 

Učiteljica je odgovorila: »Razumem, 

da ga imaš rad. Zelo lepo, da ima Oli tako 

dobrega prijatelja. Ponosna sem nate.«


