Rumíček vědátorem

Sem moudrej a šikovnej hošíček? Sem! A tak se pánčička rozhodla, že se teď spolu podíváme
na to, co kdysi začli s Ešátorem. A že se teda pustíme do malýho vědeckého úkolu s názvem
Dej kostičku tam, kam patří. De vo to, že dostanete za úkol vzít gumovou kostičku a dát ji do
bedýnky. Leč to nejni enem tak jednoduchý. Dávat věci někam už uměj i TupoFleky. Ponejprf
jako každej z nás začla dávat věci do vany, další levl bylo uklízení papíru do koše na papíry a
pak přišel její prozatímní majstrštyk, neboli vyhození kelímkůch do tašky na umělou hmotu.
To je zatim její strop. Ale tak snaží se. Jak řiká pánčička- seš pracovní vemeno, tak pracuj.
Dala sis jogurtík, nebo smetánku z kelímku? No tak si ho po sobě taky pěkně ukliď. Pořádek
muší bejt. Ale dát jí uklízet hračky nelze. Je to kramářka a spíš kramaří, než by uklízela. To
si ešče počkáme, než po sobě bude hračky uklízet.
Já sem ale už pochopitelně mnohem dál, že jo. Taky mám v mozkovně rozum a ne průvan.
Vemte si třebas takovou věc, jako je hra na pokladního. To před vás postavěj dětskou
plastovou kasičku a vy si z ní musíte vyndat měnu v podobě dobroty nějaký. Jak to uděláte?
No musíte zatlačit na ten správnej čudlik. A kterej to je, že jo? No to si musíte zjistit. A ono
taky ho zmáčknout nejni jen tak. To se leckdy nepovede hned z první. No ale jasně, sem
dobrej, takže jsem na to přišel a dneska už bych mohnul klidně do Teska za kasu. I sem si to
vyšperkoval, aby to nebylo jen tak fádní a mělo to nějakej glanc. Takže stejně jako ta
pokladní, nejdřív pěkně hrábnu do čudlíků a až pak zmáčknu ňufákem knoflik. Uďá to cink,
vyjede šuplik a já mám dobrůtku. Dobrá hra tuhlecto, to mě bavčí.
No a teď teda ten vědeckej pokus, abych se vrátil z tý vokliky zpátky. Takže nejde jen o to,
hodit kostičku jen tak lehce do bedýnky, to bylo enem na začátku, abych zjistil wo co go. Vy
totiž, abyste tam tu kostičku mohnuli dát, tak vy ji musíte procpat víkem na tý bedničce! To
víko má v sobě otvory, kterejma by se to dalo procpat. Ale!! Ftip je v tom, že ne každej otvor
dovolí tý kostičce projít. A vy musíte najít ten správnej tvar otvoru, pro tu konkrétní
kostičku. Já sem zatim teda tam, že sem už pochápnul hrubýho principa. Že teda se jen tak
do bedýnky ta kostička nepropadne. Vono už je těžký, mnohem těžčejší dávat tam tu
kostičku, dyž má bedýnka to víko. Páč se to dost často odrazí a padá zase dolů na zem. To
sem potom neščastnej a i si zapěju. Pánčička mě pak uklidní a vede mě k tomu, abych
pracoval míň zbrkle a víc se soustřeďoval. Což je někdy peklo teda. Si představte, že někam
něco dáváte a vono to furt padá. Byste to rozkopali, kdybyste byli třebas pánčička. Ehm, to
ale rozebírat radši nebudu, to by bylo netaktní. A tetkon si předstafte, že nemáte ruce, ale
jen kušnu a ta nejni tak přesná, že jo. Každpádně teda, jak řikám, už vim.
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No a další fáze je – a tam už sem taky načíhnul – že kostičku musíte dát teda nejen na víko,
ale na to správný místo a zatlačit jí tam tím příslušným otvorem, aby to propadlo, aby
pánčička zajásala a následně vydala, lakota jedna lakotná, nějaký dobrůty. A to si pište, že
když se mi tetkon už několikrát za sebou povidlo to šécko udělat a kostička hópla do
bedýnky, že hulákala nadšením a fedrovala to do mě, co se dalo. Nooo to sem si to zasloužil
ale!! Páč jako vopravdivě je to těžký. Nejen přijít na to řešení /a to tak že trvale/, ale taky
právě už jen tou kušnou se trefit. To je taky záludný. Takže začátek už tak nějak máme
rozpracovanej, teď to budem pilůvat. Až vypilůjeme jednu kostičku – momentálně probíráme
hranatej klasickej tvar, budem se v daleký budoucnosti možná moct posunout ještě mnohem
dál. Ale to se uvidí. Ešátor ukázal, že tenhle -ten první – krok jde. Na mě je, abych ho
potvrdil a zevšeobecnil a pak se uvidí, jestli se nám podaří přidat teda další tvary. Ale to se
ešče mooockrát fšicí vyspíme, než na tohle dojde, neb to chce čas, mnoho cvičeního,
bádáního a usilího. Takže když furt fšicí držíte palce TupoFlekům, aby se voni naučily slušně
chovat, tak by bylo žádoucí, abyste drželi palce taky nám badatelům. To si, laskavě, prosim
uvědomte. Todle je věda, to neni nějaký nežraní buřtůch a tak, to má velikou vážnost, takže
držte co to dá.
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