
 
       
Přeji Vám všem: Dobré ráno! 
Není to nějak moc dávno, 
Co jste v září pospolu, 
seděli tu u stolů. 
Není to nijak moc dávno, 
co přišlo 1. studené ráno, 
a pak první sníh na zemi spadl. 
Ten květen, co se povedl. 
Není to nijak moc dávno, 
co jsme tu byli 1. ráno 
a teď už je konec, 
už dozvonil poslední zvonec. 
 
A tak nám pomalu nastal červen. Všude se 
píší poslední písemky a známky, končí 
zkoušení a nikoho už to ve škole nijak moc 
nebaví. Poslední pírko školního roku 
2008/2009 je tady. Možná také proto, že je 
poslední si ho připravila IX. třída, která se 
s vámi loučí. 
 

Tak to, ale nekončí... 
Svítí sluníčko, noční bouřka zmizela někde 
v dáli a místo jejího burácení venku zpívají 
ptáci. Po ulici jdou maminky s dětmi ke 
škole, nebo školce. Obuji si sandály a už si 
to šinu tou znám uličkou k jedné budově. 
Je to škola. Je jedno, jakou má barvu, jak 
je stará, nebo velká. Je to škola a já, i když 
to možná není normální ,jsem se těšila, až 
si zase sednu do lavice. Nevadí mi, že 
učitelé napomínají, zkouší a mají ještě 
spoustu mučících možností, které neváhají 
použít. Mám ráda školu, protože je to 
místo, kde vidíte okolo sebe vrstevníky. 
Vidíte jejich chování a vystupování. 
Vidíte, jak se postupně mění. Tak to, ale 
nekončí... 
Vidíte změnu, kdo ale pozoruje, jaká je? 
Kdo vidí mnohou nespravedlnost a 
odsuzování druhých, kvůli hloupostem? 
Třeba to, že už pouhé čtení těchto řádek je 
pro spoustu lidí bezcenné mrhání časem, 
který se dá promrhat ještě lépe. Kdo si 
dnes všimne výjimečnosti a nekomentuje jí 

negativně? Možná si to někdy 
neuvědomují,nebo neví, ani samotní 
učitelé. Komu přijde normální, že tyhle 
věty psala bláznivá puberťačka? Asi těch 
lidí nebude nejvíc. Kdo dnes pochopí 
někoho, kdo chce být „normální“ chce 
zahodit pubertu a stát se na 100%, nebo 
alespoň víc jak 75% „dospělý“? A já se 
tedy ptám:,, Jak to všechno končí?“ Pokud 
zvážíme, že tohle není konec. Jak to 
všechno končí? Kdy a jak skončí to mrhání 
časem? Kdy se konečně budeme umět 
vyjadřovat a přiznat svůj názor? Jediná 
odpověď je možná ta, že budeme učitele 
poslouchat a ne jen tupě sedět v lavicích a 
čekat, jestli máme štěstí, nebo smůlu, jestli 
nás učitel vyvolá, nebo ne. Navždy se ale 
neschováme. Tak to v životě totiž 
nefunguje. 
 
 
 
Je červen, a to je doba  výletů, ty 
svoje prožili všechny třídy. Žáci 4., 
5. a 6. třídy se vydali do muzea 
v Protivíně, na obdobu divokého 
západu v Jeroticích a poté se 
vydali do musea M. Aleše & M. 
Kopeckého. 
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6. třída: 
Ráno v 7:30 přijel autobus a všichni jsme 
do něj nastoupili. Rozjel se směrem na 
Písek. Vystoupili jsme v městečku Protivín 
a šli do muzea. 1. skupinka se vydala do 
tropů a ta 2. do historie.Paní, která nás  
provázela, zvýšila hlas, abychom už na nic 
nesahali. V muzeu se mi líbilo. Potom jsme 
se vydali do Jirotic. Kluci vzadu začali 
zpívat písničku Globální oteplování. Když 
jsme dorazili do městečka, čekalo nás 
nemilé překvapení. Byla tam banda 
třeboňáků, kteří byli strašně nevychovaní . 
Jeden pán, převlečený za indiána nám 
vyprávěl o jejich životě.Například řekl, jak 
lovili, potom nám učitelé dali rozchod na 
stanoviště.Koupili jsme si dolary a 
věnovali se házení lasem, nožem, střílení 
z luku atd. (1$ = 10Kč). Cesta zpět byla 
velmi zajímavá, protože děti vzadu se 
začali pusinkovat. 

 
 

Čert na hradu Hus 
 
Nedaleko Cudrovic za Prachaticemi 

nad říčkou Blanicí stojí majestátní 
zřícenina hradu Hus.  

Mezi lidmi se už po dlouhou dobu 
traduje, že na hradu je skrytý poklad. Co 
by to bylo za hrad, kdyby tam nebyl 
poklad, ne? Proto také Hus má svůj poklad,  
ke kterému se dostanete silnými, 
železnými, padacími dveřmi. Má to ale  
jeden háček. Nikdo už neví, kde tyhle 
dveře jsou. 
 Mnoho odvážných se už pokusilo 
poklad na hradě vykopat. Hledali vchod ke  
skrytým pokladům, ale vždy se vrátili 
s nepořízenou. 
 Jednou se to, ale dvěma mužům 
z nedaleké vsi nevyplatilo. Dohodli se, že  
se pokusí poklad najít, snad se jim poštěstí. 
Vzali krumpáče a lopaty i všelijaké další 
věci a tajně , aby je nikdo neviděl, se  
 

 
 
vydali ke zřícenině. Tam se dali s chutí do 
práce. Hledali, kopali, hlínu odhazovali.  
Střídali se v práci, aby to šlo rychleji. Byli 
do své práce tak zabráni, že si ani nevšimli, 
že je někdo pozoruje. 
 Kopání krumpáčem není lehká 
práce, člověk se potřebuje jednou za čas 
protáhnout. Tak ten jeden muž na chvilku  
odložil krumpáč a protáhl se, aby si uvolnil 
napětí v zádech. V tu chvíli jeho oči našli  
pozorovatele. U černé omšelé zdi stál 
někdo, kdo se podobal člověku, ale byl 
celý černý, jen dvě oči svítili z černého 
obličeje. 
 Muž strachy upustil krumpáč a 
zlomeným hlasem řekl: „Podívej se, čert!“ 
druhý muž praštil lopatou a oba upalovali 
strachem popohánění z hradu. Kameny za 
nimi jen odletovali, tak rychle si to metelili 
z toho místa pryč. Báli se, aby je čert 
nedostihl, co by se pak s nimi dělo? 
 Široširým krajem se nesli zvěsti, že 
na hradu Hus se objevil čert. Mnoho lidí si 
myslelo, že je to snad nějaký loupežník od 
Habarta Lopaty, který hlídá naloupené 
poklady. Lidé se tak báli, že nebyli ochotní 
se k hradu přiblížit, i kdybyste jim 
naslibovali hory,doly. 
 Nakonec se časem vše vysvětlilo. 
Na Husu nebyl čert, který hlídá poklady 
v rozbořených zdech. Ten měl trochu jiné 
povolání. 
 Ano, na hradě nebyl čert, ale 
kominík z nedaleké vesnice pod 
Boubínem. Jednou šel z Cudrovic do 
Křišťanovic , chtěl si zkrátit cestu , a tak to 
vzal kolem Blanice. Když už byl blízko 
hradu ,  uslyšel prapodivné klepání. Bylo 
mu to divné , kdo kope v poledne něco na 
hradě. Potichu se tedy do hradu vplížil a 
uviděl dva muže v plné práci. Chtěl tedy 
počkat, až práci zakončí. 
 Jeden z nich ho však zahlédl a 
považoval ho za čerta. Kominík byl starý 
chytrák a čekal, jestli se ti dva ještě někdy 
ukáží, ale nikdo se tam už neobjevil. 
Kominík tedy schoval náčiní, které tam 
nechali do roští. 
 Čert z hradu Hus ještě žije. Je na 
odpočinku v 85 letech 
v Prachaticích.Pokud se ho zeptáte, jak to 
je s čertem na hradu Hus, očka mu šibalsky 
zasvítí pod vzpomínkami na ta 
dobrodružství, kterých je jeho život plný. 
 



 
O divným muži v Hradišti  
 
U Vlachova Březí v Hradišti nakládali lidi 
v lese dříví na vůz. Když chtěli jet z kopce 
,  nešlo jim to. Prohlíželi vůz , čím že to je. 
Proč on ten vůz nechce jet. Najednou 
někdo začal křičet. Koukali ,  co to je a on 
si tam na jednom kole vozu sedí maličký 
zelený mužíček .  Poprosili ho, aby slezl 
z kola vozu, ale on ne. Okolo šel jeden 
starý dědeček , ten jim poradil, aby mu dali 
bochník chleba a on, že pak sleze. Podali 
mu tedy bochník chleba , on si to 
odšupajdil někam do  lesa. Vůz se rozjel a 
za chvilku byli dole z kopce. 
 
Devátá,osmá a sedmá třída byly na      
dvoudenním výletě 
 

Žáci ze třech nejvyšších třídách na 
škole se vydali na dvoudenní výlet.Projeli 
jsme spoustu krásných míst-byly jsme ve 
mestě Polička,šli jsme pěší túru od města 
Budislav,byly jsme v Jihlavské ZOO,v 
Aquaparku atd. 
Myslím,že fotky vám řeknou více než 
slohy ☺ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotogaletrie 
 
            



            
            
     
            
           
            
          
            
         
            
       
            
    
                                   
p.uč. Filipová na Veselém kopci ☺ 
 
        
            
          

           Roman s Honzou při pasování na deváťáky 
                       

            
          
            
    
            
             
            
          
            
            
            
            
   
            
        Společné foto z pasování ☺   
            
      
 Tablo deváťáků ☺       
            
      
            
            
            
          
            
    
            
       
            
          
            
Radka s Lídou na rozhledně Terezka                Štafeta staršího při přebírání ocenění 
                                                                                  


