Pro vzpomínku na první školní rok věnují deváťáci.

Milé děti,
právě otvíráte knihu plnou školních skřítků. Jistě si myslíte, že jste již
zdatnými školáky. To nepochybně ano… Ale určitě neznáte všechny kouzelné
bytosti vaší školy. Možná i paní učitelky by byly překvapené, kde všude se tito
uličníci schovávají. V šatně, v batohu, na sešitě, pod lavicí nebo v kabinetech, i
tady se s nimi můžete setkat. A že jsou to mistři svého řemesla vám předvedou
hned, jen co se pustí do nějaké nezbednosti.
Věříme, že už podle názvu poznáte, do které skupiny skřítek patří. Ale
pozor! Nikdy se skřítky nesnažte najít. Protože pokud vás uvidí, utečou a už se
nikdy nevrátí. A to samé se stane, když budete příliš zlobit paní učitelky nebo
nebudete psát úkoly.
Doufáme, že se vám naše Encyklopedie školních šotků bude líbit. Setkáte se
zde s řadou nejobávanějších potvůrek, ale také s mnoha hodnými bytostmi.
Přejeme hodně veselých zážitků s vašimi novými přáteli.

Vaši deváťáci

MAPNICE ZEMĚPISNÁ
apnici

nejdeme

ukrytou

hlavně

ve vlastivědných kabinetech. Dlouhé vlnité
vlasy má modré jako oceán, zelené oči jako
rozlehlé šťavnaté louky, žlutá pleť připomíná
poušť. Nosík a tváře jsou posety hnědými
pihami. Šaty si vyrobila ze starých školních
map. Ale jsou moc dlouhé, a proto o ně
Mapnice někdy zakopne. Když upadne,
možná ji spatříte. Právě tehdy nedává pozor,
zapomene se maskovat
a je k vidění. Jinak je to moc vzácný, téměř
vyhynulý druh školní mapové víly.
A víte proč?
Neopatrní žáci někdy Mapnici omylem
zašlápnou. Až budete v kabinetu, dávejte
prosím pozor, aby nám Mapnice úplně
nezmizela z naší školy. Vypátrali byste
ji také
v
tmavých
koutech
místnosti,
přikrčenou za stojany s mapou nebo
zmáčknutou za skříní s pomůckami. U
vás doma může žít také. Stačí mít
knihovnu se spoustou zajímavých knih,
nejlépe s cestopisy.
Ptáte se, zda Mapnice něco jí? No baže!
Na některých mapách hledá
obrázky ovoce, zeleniny či obilí, na kterých by si mohla pochutnat. A
vydatnou hostinu zapije vodou z nejčistších horských říček.
Víla má děti ráda. Pomáhá jim, když hledají v mapách cizí vzdálené kraje,
rozlehlé oceány, vysoké hory i veliká města. Nahlédněte občas do dědečkových
map, třeba budete mít štěstí …

TUŽKOVNÍK ŠKOLNÍ
e to dlouhý a hubený skřítek, má červená očička, nosí barevné tričko
a zelenomodré kraťasy. Tak zlobivého, přidrzlého skřítka jste snad ještě
nepotkali. Krade žákům se špatným prospěchem tužky. Naopak jedničkářům
maluje obrázky a vkládá je do batohů těchto šikovných dětí.
Nejčastěji se ve škole pohybuje kolem prvních tříd. Rád navštěvuje hodiny
českého jazyka, protože si pohrává se slovíčky. O přestávkách se vkrade do třídy
a užuž nahlíží
do žákovských knížek. Je přísný, ale spravedlivý.
Vyskytuje se v každé škole na prvním stupni snad po celém světě. Když děti
vejdou do třídy, tak se schová pod židli, nebo za květináč na okně. Ještě se
nikomu nepodařilo jej spatřit … Budete mít štěstí vy?

ZÁŠUPŠÁK ZVÍŘECÍ
ohle strašidýlko je chytré, malé a hubené. Hlavu mu zdobí mech
a lišejníky, jeho tričko tvoří velký list z javoru, kraťásky mu pokrývají kopretin.
Nejvíce přátel má mezi zvířátky. Proto ho můžete potkat v přírodovědném
kabinetu, kde oživuje vycpaná zvířátka. Jakmile zjistí, že se ke kabinetu blíží
paní učitelka, okamžitě je promění zpět a skočí do skříně. Živí se kytičkami,
šiškami, listy a někdy i knížkami. Pokud tohoto skřítka potkáte, nebojte se ho!
Nic vám, milé děti, neudělá!

MONITOROVÝ SKŘÍTEK
ento skřítek je schovaný v obrazovkách počítačů a hlídá děti, které
špatně zacházejí s těmito přístroji. Skřítek po večerech kontroluje,
jestli není něco rozbitého a případnou závadu opraví. Dětem, které nachytá
při činu, se zjeví v ošklivé podobě na obrazovce a vyleká je. Tak si
na něj dejte pozor!
Jeho opravářská brašna je lépe vybavená, než celá školní dílna. Skřítek vás
okouzlí dlouhými, zelenými vlasy a velikým svalnatým tělem. Chodí oblečený
v montérkách a bílém tílku. Na hlavě nosí starou zašpiněnou čepici a živí se
počítačovými viry.

TABULENKA KŘÍDOVÁ
Tenhle skřítek rád provádí učitelům a žákům nejrůznější neplechy.
Tabulenka ráda schovává a hází křídy po místnosti, hlavně v první třídě. S
oblibou vytahuje tabuli, ale nejraději má, když může opravovat dobré výsledky
za špatné…To se pak otočíte a místo 1+1=2, na řádku čtete 1+1=11!
„Cože? Kdo to napsal?“ diví se všichni.
Tabulenka se vyskytuje v každé třídě za tabulí. Její potravou jsou hlavně
barevné křídy, za největší lahůdku považuje modré a žluté kousky.
Tento skřítek je velmi dlouhý a hubený. Jeho černé šaty jsou pokryty bílými
skvrnami od křídy. Je to hrozný šmudla! Kouzelná jsou však velká duhová
očka, kterými pozoruje okolní svět. A že je nač se dívat, děvčata a kluci!

TĚLOCVIČNÁŘ TKANIČKOVÝ
Tento skřítek je velmi rozšířený. Žije snad v každé tělocvičně. Jeho
oblíbenou hrou je rozvazovat dětem tkaničky, aby o ně zakoply a upadly. Živí se
okusováním žíněnek. Když se blíží děti, okamžitě se promění v prach, aby ho
nikdo nespatřil.
Má hubené a dlouhé tělo, oslí uši, dlouhé vlasy z provázků, modré tílko, žluté
kraťasy. Na nohy si obouvá bílé tenisky z březové kůry.
Ve volném čase skáče na trampolíně a šplhá po tyči. Tělocvičnář je velmi
čilý, a proto nikdy nespí. To mu nezávidíme, co říkáte, děti? Také si rádi
v sobotu pospíte? My tedy určitě!!!

NÁSTĚNKÁŘ NEZBEDNÝ
ohoto skřítka neposedu nejdeme ve škole téměř všude.
Je velmi rozšířený. Podle jména poznáme, že nevynechá jedinou magnetickou
tabuli, třídní nástěnku, ba dokonce ani vývěsku ve sborovně. Vylézá jedině
tehdy, když se mění obrázky. Najednou vám zmizí všechny špendlíky, ani nevíte
jak. Spatřit ho je velice obtížné, mění barvu jako chameleón. Nástěnkáři jsou
velmi malí, ale mají velký nos, který strkají úplně všude.
Hodně se kamarádí s Mapnicí Zeměpisnou. Jinak Nástěnkář miluje růžovou
barvu!
Jednou se Madlence ze Zlámané Lhoty ztratila nová růžová mašle, kterou
dostala od maminky k narozeninám. Ve třídě nastalo mezi dětmi veliké
pozdvižení. „Mezi námi přeci není žádný zloděj,“ prohlásil Frantík Nováček.
Školáci s paní učitelkou obrátili třídu vzhůru nohama, ale nic nenašli. Až
Lucinka vykřikla: „ Na nástěnce! Podívejte!“ A opravdu. Malý nezbeda si
růžovou mašličkou ozdobil svoji komůrku.
A pokud byste ho chtěli potěšit, nechte mu trošku od svačiny.

ŽIDELNÍK ČTYŘNOHÝ
Židelník Čtyřnohý žije všude po školách, nejraději ve skupinách.
Jednotlivé třídy obývají skřítčí družiny, které kontrolují židle, zda nejsou
zničené nebo počmárané. Každý Židelník dohlíží na svoji stoličku, kterou
opravuje.
Občas kontroluje židle ještě vrchní Židelník, zvaný Noční. A běda, najde-li
nějaký kus nábytku ve špatném stavu! Přilepí lenivého „opraváře“ k té
pochroumané chudince
židli do té doby, dokud ji nedá do pořádku.
Vzhled těchto šikovných skřítků je velice
zvláštní: mají čtyři nohy a velkou hranatou hlavu s bystrýma očima.
Žáci je nemohou spatřit, protože tvorečkové jsou to rychlí a hbití. Ale někdy se
stanou obětí přílišné práce. Bohužel, na školním nábytku je stále co opravovat.
Tak se polepšete i vy, myslete na utahané Židelníky.

ŠMÁTRAL EVROPSKÝ
Šmátral Evropský je malý, mrštný, šikovný a téměř neviditelný skřítek. Má
kraťoučké černé vlásky a vtipné červené oči.
K jeho zálibám patří pátrání po všelijakých školních věcech. Odnáší si je do své
skrýše na školní půdě. Schovává tam nejrůznější předměty od špendlíků až po
hrnky na kávu. Živí se prachem na půdě a pije dešťovou vodu z okapů.
Zatím se ho odchytit a napravit nepovedlo. Ačkoliv se ví, kde bydlí, nikdo z lidí
se neodvážil do jeho království. Nejspíše se ho bojí. Ale zbytečně! Šmátral by se
jen vylekal a schoval se jinde, třeba v Bratislavě nebo v budově pařížské
soukromé školy. Kdo ví, kam by ho osud zavál …

VESELÝ ChEMÍČEK
Při dlouhých hodinách chemie, kterou děti budete mít až na druhém stupni, mi
vždy zvedne náladu můj Veselý Chemíček. Je malý, ale přesto dokáže udělat
takových lumpáren! Schovává se v periodické tabulce prvků, ze které vylézá,
aby mi zlepšil náladu.
Jednoho zataženého deštivého dne jsme měli poslední hodinu chemii. Malý
nezbeda vyběhl ze svého úkrytu a přetočil veškeré hodiny, abychom mohli jít
domů dřív. Jakmile se na mě podívá svýma modrýma očima, dlouhé hnědé vlasy
odhrne na stranu, vím bezpečně, že mám skvělého přítele.
Až děti někde potkáte modrookého skřítka, je to určitě můj Veselý Chemíček.

OBRACEČKA KALENDÁŘNÍ
uto skřítčí holčičku najdeme u kalendářů.
Má hodně ráda děti, ale bojí se jim ukázat. Protože její nos připomíná dlouhou
křivou větev. Obracečka se za svoji „ozdobu“ velmi stydí, a proto se moc
nepředvádí. Jinak je to velmi hodný skřítek a pomáhá dětem. A víte jak? Když
má mít nějaký žák nebo žákyňka například domácí úkol nebo podepsanou
žákovskou knížku, paní učitelka si to obyčejně napíše do kalendáře. Jenže stává
se, že někdo na své povinnosti zapomene a je z toho nepříjemnost. Obracečka
zakouzlí s čísly v kalendáři
a je to v pohodě. Obracečka patří mezi jedny z nejkrásnějších skřítků. Nosívá
bílé letní šaty a klobouk s kytičkou. Její oči připomínají dva modré safíry. Ale
jak jsem už říkala. Ten nešťastný nosánek jí to malinko kazí.

TAŠKOVNÍK ŠKOLNÍ
aškovník je skřítek, kterého si nosí každé dítě v batohu.
Je malý, hubený, má obrovské modré oči a hnědé vlasy. Zdobí
ho riflové modré kalhoty, pěkná zelená košile a bílá čapka s velkou bambulí.
Živí se pouze odřezky z tužek nebo pomuchlanými papíry,
které děti pohází po aktovce. Rád čte pohádky a vůbec příběhy se šťastným
koncem. A počítá jako velký kluk nebo holka. Je to velice chytrý skřítek.
Když jsou děti hodné, čas od času jim ořeže pastelky, nebo uklidí nepořádek v
batohu. Těm zlobivým schovává domácí úkoly, ztrácí věci a vymýšlí na ně
různé nezbednosti. Budete-li hodní, možná se vám skřítek někdy ukáže.

BAČKORÁČEK ZLOMYSLNÝ
ačkoráček bydlí v šatně první třídy. Na sobě nosí otrhané kalhoty a barevné
tričko jen s jedním rukávem. Hlavu má zakrytou velkou kostkovanou
bačkorou a v ruce drží svojí milou kytičku.
Je velice zlomyslný a ze všeho nejradši tropí různé lumpárny. Proto se děti
nedivte, když ráno přijdete do šatny a nemáte tam své bačkory. To se zas
skřítek nudil a poschovával je všude po šatně.
Nesnažte se ho zpozorovat, protože jak ho někdo spatří, Bačkoráček se začne
hrozně vztekat. Prská, křičí, pobíhá sem a tam … Hned tomu, kdo ho
spatřil, tropit naschvály.

FIXÁK PASTELKOVÝ
ixák Pastelkový rozhodně nepatří mezi hodná strašidla. Je malý,
nenápadný, takže se dostane všude, kam se mu zlíbí. I když je nevelký, dokáže
pořádně vystrašit. Strašidýlko nemá rádo hodné děti, a proto jim občas ubližuje.
Naposled to skončilo počmáranou žákovskou knížkou a pláčem.
Fixák se živí vědomostmi žáků, někdy se zakousne i do lavice. Vyskytuje se
všude. Nenajdete místa na škole, kde by zrovna nebyl. Je velmi bystrý a stále
vás sleduje. Jeho tělo je napůl fixa a pastelka. Jeho nohy a ruce jsou tak dlouhé,
že vybarví i ten nejmenší koutek. Na očích má nasazené brýle, aby dobře viděl
a nepřetáhl.

STRÁNEČKA KNÍŽKOVÁ
Stránečka Knížková je velmi upovídaná a chytrá víla. V noci, když není nikdo
ve škole, Stránečka vyleze ze své knihovny a do rána zašantročí dětem knihy.
Jakmile žáci ráno přijdou, jsou rozčílení, že jim někdo přeházel knihy.
Stránečku zdobí dlouhé blond vlasy a zelené oči. Její šaty jsou papírové, sahají
až po paty. Má je popsané slovy a básněmi z knih. Neodmyslitelný je i nádherný
krajkový závoj s věnečkem z lučních květin.
Když se jí nějaká kniha nelíbí, vytrhne stránky a posnídá je. Nejraději si povídá
s přítelkyní Obracečkou Kalendářní.

ELF PŘEMÝŠLIVÝ
Elfík je bytost velice baculatá, rozumná, ale hodně plachá. Zdobí ho velké
modré oči a nazelenalé vlásky. Na sobě má červené tričko, zelené kraťásky,
které přidržují modré kšandy.
Nejčastěji je huben sprostými slovy. Má na ně vrozenou alergii. Vždy celý
oteče, spustí se mu rýma a kýchá, kudy chodí.
Zabývá se výchovou malých skřítků - vede je k tomu, aby pomáhali, nebyli
hrubí a hlavně nemluvili sprostě. Má velice příjemný hlásek. Když ho
zaslechnete, máte pocit štěstí.
Po celodenní námaze Elfík zmožen usíná v kabinetu přírodovědy, hned vedle
hranostaje a veverky. Děti, pššššt, ať ho nevzbudíte …

POČÍTAČOVÝ SKŘÍTEK JENDA
očítačový skřítek Jenda je velmi hodný. Dává pozor na všechny údaje
v počítači. Někdy jsou děti ale tak zlobivé, že přehazují různé soubory a pak
musí Jenda všechno vyhledat a dát na své místo. Protože má práce až nad hlavu
a není tak rychlý jako nezbedné děti, má potíže vše uklidit včas.
Tak se někdy stane, že si na pomoc musí zavolat některého z učitelů. Neboť je
velmi vytížen, je nemožné ho spatřit. Má-li někdy volno, tak si rád oddychne
v počítači paní učitelky.
Zdobí ho dlouhé vlasy, ze kterých mu vykukují různé počítačové součástky.
Protože na sebe nemá čas, tak je pořád ušmudlaný, rozcuchaný, potrhaný a
samá díra. Rád jí rozbité součástky, k snídani chroupe diskety a nejradši má
viry.
Snad se vám někdy poštěstí Jendu potkat.

LEKTVARNÍK DLOUHONOSÝ
oto málo známé strašidýlko se vyskytuje v kabinetě přírodopisu. Není
vysoké, naopak je velmi drobné a hubené. Jeho velké barevné oči jsou na něm
nejkrásnější. Na první pohled nás ovšem upoutá skřítkův dlouhý nos.
Ve svém příbytku má mezi obrázky zvířat, nerosty a vycpanými dravci malý
kotlík, ve kterém vaří lektvary. Když se děti někomu smějí, že není tak chytrý
jako ony, tak to Lektvarníka moc a moc nazlobí. Začne vařit nápoj, po kterém
zlobivým dětem vyrostou velké králičí uši. Jakmile je lektvar hotov, pokape jím
zlomyslným dětem svačinu. Hladoví žáci si o přestávce s náramnou chutí
kousnou do rohlíku či chleba a ouha! Na hlavě jim vyrostou obrovská ušiska Ale
kouzlo působí jen chvíli. Když Lektvarník vidí, že se posměváček polepšil,
promění jeho uši zpátky.

PENÁLNÍČEK ŠKOLNÍ
e to jeden z mnoha školních skřítků. Nejraději spí v zapomenutém penále
v kabinetě na poličce. Má rád pestrobarevné a ořezané pastelky. Když však
někomu vyteče pero nebo propiska, rychle se tento skřítek z penálu odstěhuje.
Najdete ho ale třeba v tom svém. Je velmi plachý a ve vašem penálu nemusí být
pořád. Objevuje se jen zřídka. Jedná se
o druh téměř ohrožený vyhynutím.
Na hlavě nosí barevnou čepičku. A dlouhá bílá košile mu sahá až po paty.
Běží-li, klape malinkými dřeváčky.

ZLODĚJÍČEK SBOROVNOVÝ
ento malý mužíček je králem všech sborovnových skřítků. Jeho hlavu
zdobí krásná papírová čepička, zaujmou nás dlouhé a špičaté uši.
Když do sborovny ráno vstoupí první paní učitelka, Zlodějíček se okamžitě
probudí. Hned se rozcvičí, schroupne pár kancelářských sponek, sousto zapije
inkoustem… ale celou dobu sleduje paní učitelky. Jen co některá z nich nedává
pozor, zavolá Zlodějíček skřítky a něco jí seberou a přemístí. Pak jde paní
učitelka do třídy, pozdraví své žáky a chce jim rozdat opravené prověrky. Ale
ouha! Testy nikde. „Děti, počkejte chviličku, asi jsem je zapomněla
ve sborovně,“ omlouvá se paní učitelka a už spěchá ke svému stolku.
Jakmile tam dojde, čeká ji velké překvapení! Najde písemky na okně!? Ona si
však přesně pamatuje, že ležely na stole. Pomyslí si: ,,To jsem ale blázen…“
Vezme prověrky a pospíchá za žáky.
A Zlodějíček s ostatními sborovými skřítky z toho mají velkou radost.
Smějí se, že jim to zase vyšlo a těší se na další svoji lumpárničku.

SPORŤÁK LENIVÝ
arva pestrá, oči temné, vlasy dlouhé, tělo pružné, samý sval.
Žije ve sportovních míčích. Když má hlad, tak nějaký
míč prokousne. Až půjdeš fotbal, florbal nebo hokej hrát
a míček nebude Tě poslouchat, dávej vinu Sporťáčkovi.
Také když balon bude do koše létat sám, nezapomeň! Poblíž
žije miláček Sporáček. Je však líný a často zápas zaspí.
Vlastnosti má tedy dobré i zlé, ostatně jako každý ze skřítků a lidí.
Někomu z Vás se již stalo, že jste ho spatřili? Možná, ale dobrou radu Vám dám
- nechoďte k němu!
Z hodného Sporťáčka se naráz stane zlomyslný dareba.
Na sobě má fotbalový dres (možná i Tvého oblíbeného mužstva) a kraťasy.
Už si skřítka představuješ? Zkus ho namalovat tentokrát sám …

PRAVÍTKOVNÍK MAPIČKA
ravítkovník patří mezi nejhodnější skřítky, jaké můžeme na svých toulkách
školou potkat.. Má rád děti, a proto jim nedělá žádné naschvály, jako jeho
kamarádi. Pravítkovnící se vyskytují už velmi málo. Ostatní zlí skřítkové
(nejvíce Šmejdílek Půdní) je přemlouvají, aby dětem ubližovali. Ale přesto
zůstává pár jedinců, kteří odolali pokušení a pomáhají dětem i nadále.
Jeho nejoblíbenější školní hračky jsou pravítka, tužky, mapy a různě učební
pomůcky. Když se podíváme na jeho tělo, vypadá, jako by bylo narýsované
pravítkem. Jeho hlava je velký trojúhelník porostlý dlouhými vlasy, zaujmou nás
milá očka, kulatý nos a stále usměvavá pusinka. Jeho bříško je černá tabule
s násobilkou a abecedou. Jeho rukávy jsou modré a mají trojúhelníkový tvar
stejně jako kalhoty. Ty nápadně připomínají vlčí máky.
Přejeme vám, abyste každý našel právě toho svého laskavého Pravítkovníka.

