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Předmluva
Když se děti do školy netěší, nebo se dokonce bojí, je čas
s tím něco udělat, stejně jako ve škole, kterou navštěvuje
Martin a jeho kamarádi. Dříve bývala ve škole nuda, ale v novém školním roce o podivné události rozhodně není nouze.
Ale kdo nebo co za tím vězí? Souvisí to snad s příchodem
nové školnice? Martin, Šimon, Vojta a Pepík mají o čem přemýšlet. Pokud máte chuť, můžete se do pátrání pustit spolu
s nimi.
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Prázdniny
končí
Jak už to tak bývá, prázdniny rychle utekly a přišel další
školní rok. Některé děti se do školy mohly těšit. Byly v ní šťastné. To ovšem neplatilo o žácích jedné školy na okraji města.
Jiné školy měly nějaké jméno po významné osobnosti. Třeba
Základní škola Komenského nebo Masarykova základní škola.
Škola na okraji města se jmenovala jen Pátá ZŠ. Děti, které
ji navštěvovaly, dobře věděly proč. Nejčastějšími známkami
byly totiž pětky. Učitelé se stále jen mračili, byli moc přísní
a nikomu nic neodpouštěli. Nerozdávali bonbony a pochvaly
jako na jiných školách. Pro děti měli připravené jen špatné
známky a poznámky.
Některé děti měly štěstí, protože je jejich rodiče mohli
vozit někam jinam. Vůbec jim nevadilo, že to měly do školy
daleko. Ostatní však školu změnit nemohli a nezbylo jim nic
jiného než se smířit s tím, co mají.
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Do této školy chodil taky Martin. Do první třídy se těšil.
Ve školce se mu líbilo, a tak si myslel, že i ve škole to bude
prima. Bohužel se zmýlil. Teď končily jeho první prázdniny
a blížil se čas, kdy bude muset zase do školy. S koncem prázdnin na něho přišlo bolení hlavy i břicha. Udělal by cokoliv, jen
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aby už nemusel znovu do lavic. Dokonce chtěl přijít na nějaký
vynález, který by dokázal zastavit čas. Nepodařilo se mu to.
„Za chvíli začne nový školní rok,“ připomněla Martinovi maminka.
Martin smutně přikývl, aby dal mamince najevo, že to
moc dobře ví.
„Vyrostly ti nohy, musíme se podívat po nových
přezůvkách. A nakoupíme přitom i další školní potřeby,“ oznámila mu maminka.
Po obědě vyrazili do města. Jeli autobusem, protože maminka neměla řidičák a tatínek se od nich
i s autem odstěhoval už před dvěma lety.
I když prošli snad všechny obchody s obuví, ani
jedny bačkory Martinovi nepadly. Buď byly
moc velké, nebo moc malé.
Nebo měly holčičí vzory,
které by si na sebe Martin
nevzal za nic na světě.
„Nedá se nic dělat. První
den to budeš muset vydržet
bez bačkor a pak se zajedeme
podívat ještě někam jinam,“ v zdychla
maminka. Taky ji trápilo, že při nákupu nepochodili tak,
jak by si přála.
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