Petra
Petra je stara 10 let in je učenka 1. razreda osnovne šole. Je bolj
samotarska, v razredu je ponavadi umirjena, zadržana in sramežljiva.
S sošolci se druži le, ko ji to naroči učiteljica, med odmori pa ima
navado sama brati v pravljičnem kotičku šolske knjižnice.
V šoli so pri likovnem pouku nekega dne izdelovali skodelico iz gline.
Petra je izdelala čudovito skodelico, ki se je celo učiteljici zdela
najboljša.
Zaradi pohvale s strani učiteljice in pa tudi sošolcev, se je počutila
izjemno dobro, zato se je v podaljšanem bivanju po dolgem času celo
na igrišču pred šolo igrala s sošolci.
Ko so prišli nazaj v razred, je Petra vzela skodelico, da bi jo odnesla
domov, a ta ji je zdrsnila iz rok, padla na tla in se razbila. V očeh so se
ji nabrale solze, saj je bil ves njen trud zaman, toda učiteljica tega še
opazila ni, saj je bila preveč zaposlena s pitjem težko zaslužene
popoldanske kave.
Petrin sošolec Luka pa je kaj kmalu opazil, da se ji je skodelica razbila
in zelo se mu je zasmilila. Pomagal ji je pobrati črepinje, ki so ležale
na tleh in jo poskušal potolažiti. Petro je s tem zelo presenetil, pa tudi
pomiril; mislila si je; pa vendarle je na svetu nekdo, ki mi je
pripravljen pomagati.
Naslednjega dne je Petra pri svoji mizi našla novo skodelico, s
sporočilom in podpisom. Svojo skodelico ji je odstopil Luka, saj je
videl, kako žalostna in potrta je bila in to je bil edini način, s katerim
je menil da ji lahko pomaga. Petra je bila zelo vesela in od takrat
naprej sta postala zelo dobra prijatelja.
Ob koncu osnovne šole se je Petra zahvalila Luki za prijateljstvo in vso
pomoč tekom šolanja, ter mu zaupala, da še vedno hrani njegovo
skodelico, in da ji je z dolgoletnim prijateljstvom zelo polepšal šolska
leta.

