
Ako Encyklop zachránil triedu a pána učiteľa 

 Decká sú rôzne. Jedny sú dobré, druhé sú zlé a tak to chodí stále dookola. 

Presne tak ako aj v jednej triede menom 6. B.  Táto trieda bola celkom obyčajná 

ako ostatné šiestacke triedy.  Lenže... v tejto sa stalo niečo celkom nečakané! 

Ale pekne poporiadku. 

 Trieda 6. B bola teda typická trieda - chodili do nej žiaci múdri, ktorí sa 

radi vzdelávali (volajme ich šprti), ale aj žiaci leniví, znudení (volajme ich 

lajdáci a lotri). Jediným problémom bolo, že ....v tejto triede lajdáci prevyšovali 

šprtov!! Z dvadsiatich detí tu bolo presne len osem usilovných šprtov! A zvyšní 

dvanásti boli lajdáci a lotri.  

          Ako šiel čas, postupne sa šprti vytrácali, až v triede zostal len jeden. 

Triedny učiteľ, pán Cibuľka, bol na dne. (Raz bol aj naozaj na dne – keď sa topil 

v bazéne, ale o tom bude iný príbeh). Takže pán učiteľ Cibuľka bol na dne, 

pretože mu v triede zostali samí lotri! Zo šprtov ostal len jeden. Volal sa 

Encyklop. Teda nevolal, tak ho len prezývali lotri a lajdáci. Jeho pravé meno 

bolo Maroš Lopatka.  

Jedného dňa pán učiteľ Cibuľka hovoril na triedniaku (slang lotrov pre 

triednickú hodinu, lebo je to vraj viac cool), že budúcu stredu školu navštívi 

vzácna návšteva. Inšpekcia!! (Bŕŕŕ..) Príde sa pozrieť, ako sa deti vzdelávajú. No 

keďže nikto okrem Encyklopa (volajme ho tak, prosíím) nepočúval, tak to bol 

riadny problém. Ale však, čo by ste od takejto triedy čakali!? Na triedniaku to 

vyzeralo asi takto: Hugo Šunka mal hudbu pustenú v slúchadlách, ktoré mal 

strčené v ušiach. Anča Kukuricová sa rozprávala s Táňou Bordovou o nejakom 

cool chalanovi z Áčky a zvyšok triedy spal. Takže zrejme nikto pána učiteľa 

Cibuľku nepočul.  

 Keďže Encyklop videl, že pána učiteľa nikto nepočúval, rozhodol sa, že 

po hodine oznámi spolužiakom, čo pán učiteľ hovoril. Jasné, že ho nikto 

nepočúval. Ešte sa mu aj začali posmievať a lákali ho, aby sa aj on stal lajdákom 



a chodil s nimi poza školu! Ale Encyklop to vytrvalo skúšal ďalej, ale lotri 

a lajdáci si len mleli svoje. No on neprestával. Nebude predsa ako oni! Musí im 

to povedať, nech sa uvedomia a začnú sa správať! Nič si nerobil z ich 

posmeškov a začal im dohovárať, aby sa učili a boli slušní. Ale Encyklop 

rozprával, ani čo by hrach na stenu hádzal. A nahádzal ho veru veľa!  

 Nastal deň D. V deň, keď mala prísť do školy inšpekcia, sa celá škola 

triasla. Teda skoro celá. Netriasla sa  len 6. B (okrem pána učiteľa Cibuľku). 

Však tí ani netušili, že má nejaká inšpekcia prísť! No a keď inšpektor vstúpil do 

triedy, uvidel Jura a Tomáša Kosťovcov, ako sa bavia. Jakuba Tatarského, ktorý 

sa choval ako tatár. Urečnenú Maťu Hubovskú, ktorá neustále rozprávala.... 

a vôbec, všetkých lotrov a lajdákov uvidel priamo v akcii. Len Encyklop ticho 

sedel a zapisoval si príklady, ktoré práve pán učiteľ Cibuľka písal na tabuľu. 

A vtedy sa inšpektor tak nahneval, že dal celej triede prepísať školský poriadok! 

Odzadu. (Neviem, či ste to niekedy skúšali, ale je to ozaj drina). A čo Encyklop? 

Tomu dal lízanku za slušné správanie. A potom asi pochválil aj pána učiteľa 

Cibuľku, lebo sa s ním ešte dlho rozprával a pán učiteľ sa tváril krotko.  

Keď inšpektor odišiel, lajdáci sa vrhli na Encyklopovu lízanku a začali sa 

o ňu klbčiť. V triede vznikla trma vrma, lietali zošity, perá, knihy, lízanka...hore-

dolu. A vtedy Encyklop zreval: „A dosť!“  Všetci stíchli a nemo pozerali na 

Encyklopa. Ten si len potichu vzal svoju lízanku a odišiel. Doma rozmýšľal 

(keď si dopísal úlohy), ako by zmenil správanie svojich spolužiakov. 

Dohováranie nepomáhalo, a tak mu napadlo, že nebude tlačiť na pílu a bude 

svojim spolužiakom vzorom. Veď v škole sa učili, že by sme mali byť ostatným 

príkladom. A tak bol Encyklop príkladný žiak (veď ako inak). Do školy sa 

pripravoval, učil sa, zapisoval si poznámky na hodine, hlásil sa, dostával dobré 

známky, bol slušný voči učiteľom, priateľský k spolužiakom, a hlavne trpezlivý 

voči spolužiakom. A potajomky dúfal, že sa ostatní postupne uvedomia  a budú 

si brať z neho príklad.   



 Uplynulo veľa času, zo 6. B bola postupne 7. B, 8. B.... V triede boli stále 

lotri a lajdáci, bol tu aj Encyklop, aj pán učiteľ Cibuľka.. Ale predsa sa len jedna 

vec zmenila. Lotrov a lajdákov bolo stále menej a menej... Encyklopova taktika 

ísť príkladom zabrala (niečo na tých vzoroch bude). Lajdáci si začali 

uvedomovať, že Encyklop má v niečom pravdu. Dokonca začali počúvať aj pána 

učiteľa Cibuľku, začali si zapisovať príklady, nosiť si učebnice, robiť si domáce 

úlohy... A tak sa stalo, že počet šprtov rástol a rástol, až v triede nebol ani jeden 

lajdák!  A tak Encyklop zachránil triedu (aj pána učiteľa) pred pádom na samé 

dno. A pán učiteľ Cibuľka bol ten najšťastnejší učiteľ na svete! 
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