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MILÍ HOSTÉ ZE SLOVENSKA U NÁS NA KARLOVĚ
KARLOVÁCI V MĚSTĚ PARTIZÁNSKEM NA SLOVENSKU
….aneb rozumíme si?
Samozřejmě, že ano – čeština i slovenština i přes některé zvláštnosti jsou velmi podobné
slovanské jazyky, a tak našim karlovákům ani našim slovenským hostům nedělalo velké
problémy si porozumět. Svědčí o tom nadšené vzpomínky našich sedmáků, kteří se vraceli ze
Slovenska nadšeni, a my doufáme, že nová přátelství vydrží i do dalších let!!!! (j.k.)

Navštívili nás tu žáci ze Slovenska, a tak jsme se rozhodli zeptat na bližší
informace naší paní zástupkyně Věry Hozové.
Proč k nám zrovna přijeli žáci ze Slovenska?
Oni nepřijeli jenom k nám, přijeli do všech škol v Benešově. Bylo to pořádáno městem
Benešov.
Kolik slovenských žáků k nám přijelo?
U nás bylo 8 žáků, ale celkem přijelo 40
dětí i se svými učiteli a panem ředitelem.
Přijeli ze ZŠ a MŠ Velká okružná z města
Partizánske.

Jak dlouho se tu zdrželi a kde žili?
Byli tu dohromady dva dny. Každý žák žil
u svého určeného patrona ze 7. ročníků.

Bude se tato akce někdy opakovat?
Výměna byla oboustranná. Udržujeme
kontakt s panem ředitelem ZŠ a MŠ Velké
okružné.
Proč se tato akce týkala jenom 7. ročníků?
Vlastě to rozhodlo město Benešov, že se tato
akce bude týkat pouze 7. ročníku.

A jak se Vám vlastě na Slovensku líbilo?
Já už Slovensko znám a jezdím tam moc ráda, ale já
ani pan ředitel jsme ještě Partizánskem nebyli.
Starali se tam o nás moc hezky. V rámci zájezdu
jsme také navštívili zámek Bojnice(viz foto). Bylo
to tam kouzelné.
Děkujeme vám za rozhovor, paní zástupkyně. ☺
Za časopis Karlík Tereza Zelenková a Michaela Hričišová 8. B

Zašli jsme za žáky sedmých tříd a zeptali jsme se jich na pár otázek
týkajících se výměnného pobytu na Slovensku:
Jak se vám na Slovensku líbilo?
Jak probíhalo vaše vyučování?
Co je jiného na slovenských školách než na českých
školách?
Jaké jste měli pocity z rozhovoru do televize?
Tereza Beňatinská 7. A
Hodně se mi tam líbilo.
Tak jako tady, ale tam jsme používali hodně tablety.
Mají menší třídy a míň lidí ve třídě.
Bylo to hodně dlouhé na to, kolik toho pustili do
televize.
Jan Hruška 7. A
Bylo to tam dobré.
Probíhalo to velice zajímavě, ale na rozdíl
od nás používají tablety.
Dostávají svačiny a skříňky mají zvláštní
tvar.
Pocit z rozhovoru jsem měl hodně špatný.

Eliška Garajová 7. B
Bylo to super.
Měli jsme poupravené hodiny a učili jsme
se slovensky na tabletech.
Moc tříd jsme neviděli, ale škola mi
připadala menší.
Nejdřív jsme měli strach, ale nakonec to
nebylo tak strašné.
Vojtěch Suk 7. B
Dobré, bylo to hezké.
Učili jsme se hodně na tabletech.
Měli tam tablety, takže lepší než v Česku.
Špatný, klepali jsme se jak ratlíci.
Za časopis Karlík Ondřej Šmakal, Daniela Šilínková a Marie Huptysová 8.A

Paní učitelko Bednářová, můžeme se Vás zeptat na pár otázek?
Jaká byla cesta na Slovensko?
Cesta byla dobrá, ale u Brna kolona.
Jak se Vám v Partizánskem líbilo?
Bylo to tam dobré, ale překvapili mě novináři.
Jak se Vám tam učilo?
Bylo to dobré a byla to pro mě nová
zkušenost.
Byly slovenské děti hodnější než my,
karlováci?
Tak bylo to tak nastejno.
Děkujeme Vám za rozhovor a na shledanou.

Eliška Garajová (7. B)
Jak bylo na Slovensku a co tě tam zaujalo?
Když jsem se dozvěděla, že na Slovensko pojedu, měla jsem z toho strach. Teď jsem za to ale
moc ráda. Poznala jsem spoustu nových a hodných lidí a kamarádů. Také mnoho nových míst
jako třeba zámek Bojnice nebo nejmladší město na Slovensku – Partizánské. Byla to pro mě
nová a zajímavá zkušenost.

Vojta Suk (7. B)
Jak se ti líbilo na Slovensku a seznámil ses
s nějakými dětmi?
Na Slovensku se mi líbilo. Poznal jsem
spoustu nových kamarádů a slovenských slov,
která jsem neznall. Byli jsme na zámku
Bojnice a na prohlídce města. Také jsem měl
novou zkušenost s tím, že jsem byl v televizi.

Než karlováci z Partizánskeho odjeli, dostali na památku česko-slovenský slovník.
Za časopis Karlík Marek Dub 7. A, Ondřej Kohoutek 7. B

Mimochodem, můžete atmosféru nasát a zároveň vidět své spolužáky i na této adrese:
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/53526_televizne-noviny

Podzimní prázdniny 2016
Podzimní prázdniny začínají 26. října a trvají dva dny, po kterých slavíme státní svátek 28.
října a pak je víkend.

Prázdninami většinou myslíme dvouměsíční období od 1. července do 31. srpna, kdy mají
volno školou povinní žáci (ti vysokoškolští až do 30. září) a tudíž i jejich učitelé. Až do
změny nařízené Josefem II. ovšem tyto hlavní prázdniny zahrnovaly dva následující měsíce,
tj. září a říjen. Samozřejmě po světě je termín hlavních prázdnin různý. Kromě nich existují
ještě oficiálně pololetní, jarní, podzimní, velikonoční a vánoční prázdniny, ty jsou ovšem
nanejvýš týden dlouhé.
My jsme se šli zeptat našich spolužáků ze třidy, co budou dělat o podzimních
prázdninách :)
Michal Bezděk 8. B
Ahoj Michale, co budeš dělat o podzimních prázdninách?
M: Já asi budu spíš doma odpočívat, nebo půjdu s kamarády ven :)
Tak to je fajn. Těšíš se pak zas do školy?
M: No ani moc ne, ale co se dá dělat.
Díky že sis udělat pro nás čas a ahoj :)

Jakub Škvor 8. B
Ahoj Jakube, co budeš dělat o podzimních prázdninách?
J: No, já převážně budu doma, koukat se na televizi a odpočívat, ale
také půjdu i někdy s kamarády ven jezdit na kole.
Super, a těšíš se zpátky do školy?
J: Docela jo, spíš ale za kamarády :)
Díky za rozhovor, ahoj :)

Filip Ngo Minh Tuan, 8. B
Ahoj Filipe, co budeš dělat o podzimních prázdninách?
F: Já budu hrát na počítači, pak budu u babičky a někde s kamarády venku.
Dobře, ale jinak těšíš se zpátky do školy?
F: Zas moc se mi tam nechce, ale baví mě to tam.
Za časopis Karlík Vojtěch Klápa a Denis Hlaváč, 8. B

Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného Československa
Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými
smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému.
Český exil v čele s bývalým říšským
poslancem Tomášem Garriguem Masarykem
slovenským generálem Milanem Rastislavem
Štefánikem a diplomatem Edvardem Benešem
prosazoval během války u mocností Dohody
vznik samostatného státu Čechů a Slováků
(Masarykovo a Štefánikovo prohlášení, že:
„Češi jsou Slováci a Slováci Češi, jsme jedno“)
a územní spojení bývalých Zemí Koruny české
a Horních Uher.
Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru jednání o vytvoření a
podobě samostatného československého státu. Dospěli k dohodě, že nový stát bude
republikou (byla uvažována i monarchie), prezidentem se stane Masaryk, Karel Kramář bude
předsedou československé vlády.

Tato zpráva se stala impulzem k živelným
demonstracím v Praze, při nichž lid jásal v
ulicích a ničil symboly Rakousko-Uherska.
Na Václavském náměstí u pomníku svatého
Václava (viz foto) promluvil k davům kněz
Isidor Zahradník a vyhlásil samostatný
Československý stát.

Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu
Československého a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru "Lide
československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem´
Čerpáno a zpracováno z Wikipedie
Za časopis Karlík Daniela Šilínková a Ondřej Šmakal, 8. A

ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY
….aneb pořád se něco děje

Žákovská rada
Paní učitelko Balatová, můžeme se Vás zeptat na pár otázek?
1/ Co nového připravujete na žákovskou radu?
2/ Jak jste spokojená s docházkou dětí?
3/ Jak byste hodnotila děti, které za ŽR chodí?
1/ Dokonce letošního roku připravujeme akci s překvapením. Týká se sportu. Tato akce bude
jenom pro 2. stupeň a je navázaná na velkou sportovní událost, která proběhla v létě o
prázdninách.
Připravujeme vždy jednu akci za měsíc. V říjnu to byl sběr šípků minulý rok se nasbíralo 43 kg šípků a tento rok k dnešnímu dni
úctyhodných 210 kg šípků! To je rekord a já mám nesmírnou radost
z toho, jak si tuto akci vzaly děti za své!
2/ S docházkou dětí jsem spokojená, ale raději si to zapisuji, protože minulý rok přicházely
některé děti pozdě nebo vůbec.
3/ Jsem velmi spokojená. V žákovské radě jsou děti, které to baví a aktivně pracují ☺.
Prostřednictvím Vašemu časopisu bych jim chtěla moc poděkovat.
Za časopis Karlík Tereza Kraifová a Simona Jindrová 8. A

Zeptaly jsme se paní učitelky Balatové a paní sekretářky Fulínové, jak jsme na
tom se sběrem šípků a papíru
Kolik se vybralo šípků?
Cca 230 kg v syrovém stavu. Je to úžasný počet, protože minulý rok se
vybralo jen 43 kg.
Kolik se zúčastnilo tříd? Jaké?
Na 1. stupni se zúčastnily všechny třídy a 2. stupeň tak nějak zaostává.
Která třída přinesla zatím nejvíc šípků?
1. A a 2. B se perou o 1. místo. Děti přinesly necelou polovinu z celku.
Kolik za ty šípky máme peněz?
Loni za 43 kg jsme dostali 700 Kč a za to jsme adoptovali Vakoveverku létavou.
Tento rok za 230 kg dostaneme cca 3744 Kč!
Kolik se vybralo papíru?
Vybralo se cca 6700 kg.
Jsme rády, že jsou všichni tak aktivní a rádi se zapojí do školních aktivit. ☺
Za časopis Karlík Adéla Nulíčková a Elena Matoušková, 8. A

Minifotbal – turnaj škol
Minifotbal je prostě obyčejný turnaj ve fotbale, kdyby náhodou někdo nevěděl. Přinášíme
Vám výsledky a náš posudek. Fotbal je všemi oblíbená hra a tyto turnaje se na naší škole nebo
v našem městě popřípadě okresu pořádají často. Takže se dne 6. října konal turnaj s názvem
minifotbal.
Výsledky turnaje pro naši školu nejsou
moc dobré. Skončili jsme bohužel
poslední.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dukelská škola
Jiráskova škola
Gympl Benešov
Bystřice
Dolní Kralovice
Karlov

Podle mě je fotbal jen ztráta času, ale vím, že spousta lidí má fotbal v oblibě. A někdy se dá i
prohrát, ačkoliv máme ve škole spoustu dobrých hráčů!!! Rozhovor s hráči se nám nevyvedl.
Buďto s námi nebyli ochotni mluvit nebo nechtěli být v časopise Karlík. Jelikož jsme
nedostali rozpis všech účastníků, přesně jsme nevěděli, kdo na turnaji byl a kdo ne. Tak tu
máte alespoň pár fotografií.
Za časopis Karlík Ondřej Kohoutek, Marek Dub a Dominik Čapek, 8. A, 8. B

Zeptala jsem se na názor pana učitele Fraňka:
Kolikátí jsme byli?
Byli jsme bohužel poslední.
Byla na hřišti dobrá nálada?
Ano, byla moc dobrá nálada.
Myslíte si, že jsme mohli hrát lépe?
Tak určitě mohli.
Zklamaly Vás výsledky hráčů?
Hráči mě nezklamali, byli moc dobří a snažili se.
Můj názor je, že hráči byli dobří a že ty všechny
školy příští rok porazíme!!!

Za časopis Karlík Michaela Hričišová, 8. B

BASKETBALOVÝ TURNAJ BENEŠOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V úterý 11. října 2016 se na palubovce basketbalové haly ZŠ Dukelská uskutečnil již třetí
ročník turnaje prvních stupňů základních škol Benešova.
V dívčí kategorii měl tým ZŠ Karlov trochu smůlu, protože díky menšímu rozdílu v celkovém
skóre dívky obsadily třetí místo.

U chlapců ale jednoznačně zvítězil tým z Karlova. (j.h)
GRATULUJEME A PŘEJEME DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY!!!

ATLETICKÉ ZÁVODY
20. 9. 2016 proběhly ve Vlašimi atletické závody
benešovského okresu. V silné konkurenci obsadila naše
škola krásné 3. místo.(j.h)

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Benešovská knihovna oslavila 120 let a pro děti vyhlásila výtvarnou soutěž Superknihovna
očima dětí. Děti ze 4. B poslaly do soutěže své obrázky.
Ty byly umístěny na výstavě v Městské knihovně v Benešově.
Za nejnápaditější obrázky soutěže získaly ocenění dvě dívky z naší třídy Kristýna Plzáková a
Valerie Hocková.
Vyhrály krásné ceny.

Gratulujeme.

Za třídu 4. B Michal Verner a Pravoš Novák

