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Rozhovor s panem ředitelem naší školy
Zašli jsme za panem ředitelem a zeptali jsme se ho na pár otázek:
Dobrý den. Prázdniny bohužel skončily a tak se ptáme, co se u nás na škole Karlov o
prázdninách změnilo?
Jako každoročně se snažíme opravit
školu a její prostory, aby se vám
lépe učilo a nám lépe vyučovalo.
Opravy se týkaly hlavně druhého
stupně, rekonstruovaly se dvě třídy:
stěny, stropy a podlahy. Byla
provedena výměna dlažby ve
druhém patře na chodbě a bylo
vymalováno ve všech třídách,
chodbách, toaletách. Dále proběhla
rekonstrukce
kanceláře
paní
zástupkyně a našich sekretářek. Byl
instalován nový nábytek a novým
nábytkem byla vybavena i sborovna 2. stupně
Jak jste se změnami spokojen?
Jsem velmi spokojen, neboť opravy zvýšily kvalitu školy. Byly problémy s časovým
harmonogramem, které nám přinesly drobné komplikace, nicméně do začátku školního roku
se vše stihlo udělat podle plánu.
Co se chystá do budoucna na naší škole?
V budoucnosti bychom rádi, aby se opravilo oplocení jak školy tak školky a rádi bychom
dotáhli do úspěšného konce půdní výstavbu.
Jak jste spokojen s opravou zříceniny?
Ano, myslím si, že se oprava povedla, aspoň máme jistotu, že na nás nespadne žádný kámen a
zase je dokonalou dominantou naší školy.

Děkujeme za Vaše odpovědi
My si myslíme, že je škola hezky opravená, učíme se v příjemném prostředí tříd.

Za časopis Karlík Ondřej Šmakal a Daniela Šilínková 8. A

Zeptaly jsme se našich prvňáčků, jak se jim líbí v naší škole
Jak se ti líbí ve škole?
Jaký je tvůj oblíbený předmět?
Co bylo nejlepší na prvním školním dni?
Matěj Provazník (1. B)
Je to tu dobrý.
Nejvíce mě baví geometrické tvary.
Zpívali jsme a říkali jsme básničky.
Ella Beňatinská (1. A)
Jó, dobře.
Hudební výchova.
Zjištění, že mám třídu místo tělocvičny.
Beata Kratinová (1. B)
Je to tady krásný.
Nejvíce se mi líbí tělocvik.
Nejvíce se mi líbila třída.
Katka Weisheitelová (1. A)
Je to tady pěkný.
Nejvíce mě baví čtení.
Jsem ráda za paní učitelku.
Marek Nebřenský (1. A)
Dobře.
Baví mě tělocvik.
Nejvíce se mi líbila tabule a obrázky a písmenka na ní.
Amálka Macke (1. A)
Je dobré, že sedím s kamarádkou.
Baví mě výtvarka a hudebka.
Nejlepší je, že tu mám bráchu.

Za časopis Karlík Elena Matoušková a Adéla Nulíčková, 8.A

Letní prázdniny
Prázdniny jsou většinou rozmanitou soustavou výletů a táborů a dalších zajímavých aktivit.
Avšak někteří karlováci s námi nechtějí o svých zážitcích mluvit. Byla to fuška! Pár jich
s námi přece jenom promluvilo. Sepsali jsme odpovědi nejlepších. Tady jsou:
Štěpán Krška IV. A
Tak jakpak se ti líbily prázdniny? Byl jsi někde na zajímavém výletu?
Prázdniny byly fajn a byl jsem v Krkonoších.
Jo, a copak jsi tam dělal? Na lyžích jste asi nejezdili.
Ne, na lyžích jsem opravdu nejezdil.
Byli jste tam na kolech nebo na túrách?
Ne, nebyli jsme na kolech.
A ještě něco?
Ne, už asi nic.
Tak teda ahoj a užívej si učiva a školy.
Ahoj.
Nicol Čapková IV. B
Jakpak se ti líbily prázdniny? Nějaký zajímavý výlet nebo něco
podobného?
Prázdniny byly dobré, byla jsem u babičky a dědy a taky na
různých hradech a vyhlídkách.
Jo a jakpak se ti na hradě líbilo a nepamatuješ si jméno toho
hradu?
Pamatuji, byl to Křivoklát.
Tak to je pěkný výlet ne?
Jo, bylo to tam pěkné.
My ti děkujeme za tvoji ochotu odpovídat na naše otázky a ahoj.
Ahoj.
Škvorová Nikola IV. B
Kde jsi byla o prázdninách?
Byli jsme v Chorvatsku u moře.
A bylo tam pěkně?
Jo, svítilo nám sluníčko.
A ještě někde jste byli nějaký zajímavý výlet.
Už nic moc, byla jsem ještě u babičky a dědy a jinak jsem byla doma.
Tak mi ti děkujeme a ahoj.
Ahoj.
Za časopis Karlík vypracovali Dominik Čapek 8. B, Ondřej Kohoutek 8. B, Marek Dub 8. A

Zeptaly jsme se nové paní učitelky Věry Čechové na pár všetečných otázek.
Mohly bychom se Vás, paní učitelko, zeptat, proč jste si vybrala zrovna naši školu?
Už jsem zde pracovala před mateřskou, bude to 8 let. Chtěla jsem vyučovat hudební výchovu.
Kde jste učila předtím?
Na SOŠ Černoleská.
Jak se Vám tady líbí?
Na karlovské škole se mi moc líbí.
Jsou tu děti hodné?
Většina dětí je hodná ☺ .
Jaká je Vaše oblíbená třída, oblíbený
předmět?
Rozšířená hudební výchova. A třída? 9. A a B.
Jinak ještě učím češtinu v 5. třídě. A
všechny hudební výchovy na 2. stupni.

Jaká je Vaše oblíbená písnička?
Má oblíbená písnička? Od Adele Rolling in the deep.
Děkujeme za Vaše odpovědi
Podle našeho názoru je paní učitelka velice hodná, umí dobře vysvětlit látku a výborně zpívá.
Přejeme jí, aby byla v naší škole spokojená a aby se jí u nás líbilo.
Za časopis Karlík Tereza Zelenková a Michaela Hričišová, 8. B.

Ptali jsme se našich spolužáků ve škole, jaké hry hrají na počítačích.
Ondřej Sochovský 8. B
Ahoj Ondro, co rád hraješ za počítačové hry ? ☺
Ondra: Já rád hraju Leauge Of Legends. Hraju ji už přes 3 roky s kamarády a stále mě
nepřestala bavit. Moje nejoblíbenější postava ve hře je Jhin.
Děkuju za tvůj čas a rozhovor měj se ☺
Ondra: Není zač, ahoj.

Filip Ngo Minh Tuan 8. B
Ahoj Filipe, mohli bychom se zeptat, jaká je tvoje oblíbená hra
na počítači ? ☺
Filip: No.. Já rád hraju na počítači Counter Strike 1.6, hraju ji
už od 3 třídy ☺ Moje nejoblíbenější zbraň je AK-47. Rád ji
hraju ve volném čase ☺. A to je asi vše.
Děkuju za tvůj čas a rozhovor měj se ☺
Filip: Dobře, ahoj.

Jakub Škvor 8. B
Ahoj Jakube, mohli bychom se tě zeptat, jaká je tvoje oblíbená hra
na počítači ? ☺
Jakub: Já rád hraju Youda Farmer.. je to taková hra na uklidnění,
rád si ji zahraju vždycky, když se nudím, nebo když mám čas. ☺
Rád tam sklízím zeleninu a ovoce, prostě normální Farmářská hra.
Děkuju za tvůj čas a rozhovor, měj se ☺

Michal Bezděk 8.B
Ahoj Michale, mohli bychom se zeptat, jaká je tvoje
oblíbená hra na počítači ? ☺
Michal: Já moc her nehraju, raději jsem venku, hraju
fotbal s kamarády, ale když mám čas, tak si zahraju
Minecraft. Hraju ho s kamarády, stavíme domy a
různé stavby. ☺
Děkuju za tvůj čas a rozhovor, měj se ☺

Za časopis Karlík vypracovali Denis Hlaváč a Vojta Klápa 8. B

ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY
…..aneb pořád se něco děje
Proběhl Benešovský běžecký festival
Zeptaly jsme se dětí, které se tohoto závodu zúčastnily, na jejich dojmy:
Kolikátý/á jsi se umístil/a?
Jaký z toho máš pocit?
Co se vám tam líbilo nejvíc?
Jakub Jakubec, 5. B
To nevím.
Mohl jsem do toho běhu dát víc.
Holky z Karlova a Dukly. ☺☺

Michal Slanina, 8. A
Byl jsem na 1. místě.(☺)
Jsem rád, že jsem vyhrál.
Jak všichni fandili.

Daniela Mrkvičková, 8. B
Nevím, nepamatuji si to.
Mohla jsem to uběhnout lépe.
Nejvíce se mi líbila ta atmosféra.
Jiří Nulíček, 3. A
Byl jsem 32 asi z 60 účastníků
Jsem rád, že jsem běžel.
Jak jsme běželi ta dvě kola.

Klárka Nováková, 2. B
Byla jsem 4.
Mám z toho dobrý pocit.
Líbil se mi ten běh.

Veronika Jakubcová, 9. B
Byla jsem na 10. místě.
Jsem ráda, že jsem to uběhla. ☺☺
Nejvíc se mi líbila ta atmosféra.
Za časopis Karlík Adéla Nulíčková a Elena Matoušková, 8. A

ADAPTAČNÍ KURZ NAŠICH ŠESŤÁKŮ
Štědronín u Písku
SPOLEČNÁ BÁSEŇ 6. A a 6. B Z ADAPŤÁKU
Ve dnech 26. a 27. září se žáci 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního kurzu v rekreačním zařízení
Štědronín u Písku. Akce proběhla za krásného podzimního počasí a dobré nálady všech
zúčastněných. Nechyběl sport, vycházka, malování vlastních erbů a konečně i tradiční
táborák. Na závěr žáci složili společnými silami následující básničku. (m.b.)

Už jsme tady, dobře se máme,
na školu jen vzpomínáme,
jsme na adapťáku
všechno máme na háku.
Nálada a veselí,
nás to tu baví.
V rohu leze pavouk
a já kříčím: „PADOUCH!“
Hrajeme si, sportujeme,
nové věci zkoušíme,
u oběda do hrníčku,
teplý čaj si točíme.
Béčáci a áčáci – už jsme tady zas,
vždycky, když je dobrý čas.
Věci máme v batohu,
autobusem jedem nahoru.
Ori měla jednou nápad
udělat nám adapťák,
6. A k nám pozvala
k tomu taky Pavlíka.
Jsme daleko od Písku,
uděláme básničku.
Adapťák je skvělá věc
můžem skákat, dovádě,t
adapťák je nej
sado, maso si dej.
S učiteli byla sranda,
jsme tu totiž dobrá banda.

A dojmy našich karlováků z adapťáku?
….líbilo se mi tam, ale nelíbilo se mi, že jsme nehráli fotbal
….líbilo se mi, že tam bylo hodně sportu: fotbal, florbal,
vybika, baseball, a dobře tam vařili
….nejlepší tam bylo to ubytování, opékání buřtů, škoda, že
jsme tam nebyli dýl
….nebyl žádný úraz, problém, byli jsme hodně na hřišti
….líbila se mi hra sado maso, taky večer byly buřty
….spousta hřišť, výborně vařili, ještě bych tam s kamarády
někdy jel
…..užili jsme si to, hráli jsme něco jako Pevnost Boyard
….dobrý jídlo, ale svačiny by ještě mohli zlepšit, nádherně se mi spalo
….paní učitelky i pan učitel byli hodní a byla s nimi sranda
….malovali jsme erby
….když jedete na výlet se super učiteli a nejlepší partou, tak je to vždy
skvělé
….mrzí mě, že jsme nemohli do bazénu vykoupat se, byly už studený
noci
….hledali jsme poklad, kreslili,
dělali táborák a báli se pavouků
….nakreslili jsme ruku a
kamarádi nám do ní napsali,
proč jsme pro ně důležití
….nejlepší to bylo ve tmě, to jsme nemohli poznat,
kdo je kdo
….bylo to super, no vážně super
….když nás nahnali do postele, nemohla jsem
usnout, povídali jsme si
….domů jsem so odvezl 320 kaštanů, a to je už pořádný
úlovek!!!
….líbilo se mi, že jsme si mohli vybrat, co chcem a co
nechcem dělat

TÝDEN S FERDOU MRAVENCEM
Minulý týden jsme měli „Týden s Ferdou mravencem“. Děti jako mravenci si společně
pomáhaly při matematice, českém jazyce, prvouce…
Koncem týdne se všichni proměnili v mravence i vzhledově.
Ve škole to vypadalo jako v mraveništi.

A protože škola je vlastně takové
mraveniště pro děti, tak jsme je
nechaly v tom mraveništi pobíhat.
Měli orientační pochod s úkoly po
škole.

Museli najít kancelář zástupkyně
ředitele, ředitelnu, pracovnu školníka
… Hledali se podle čichu, poznávali
geometrická tělesa podle hmatu.
Součástí byla zkouška slušného
chování.

Hlavním cílem celého týdne bylo na symbolu
Ferdy mravence naučit děti spolupracovat,
pomáhat si bez očekávání odměny, přijímat
pomoc, komunikovat spolu, táhnout za jeden
provaz, utvářet přátelství. Z našeho pohledu tento
projektový týden splnil, to co měl. Děti se učily,
aniž by tušily, že se učí, bavily se a my s nimi.
(k.n.)

VÝLET NA ŠPULKU
Děti z druhých tříd jako podzimní skřítci (Borůvky, Houby a Jeřabinky) vyrazily s paní
učitelkami na Špulku.
Ve Lbosíně na návsi dostali nakreslenou mapu
trasy a pak už hurá na rozhlednu.
Cestou plnili různorodé úkoly. Luštili
matematický kvíz, četli o historii Špulky a
hledali odpovědi na otázky k založení Špulky,
výšky rozhledny, počítali schody, lezli po laně,
poznávali stromy, zakreslovali pozorovatelny
ptáků do slepé mapy a zapisovali názvy ptáků z
pozorovatelen.

Odměnou byla krásná vyhlídka ze Špulky, nalezení a rozdělení sladkého pokladu a závěrečné
opékání buřtů. Nechyběla ani kytara a zpěv. Úsměvy dětí mluvily za vše. (k.n.)

Exkurze do Kutné Hory
29. září se konala pro osmé třídy exkurze do Kutné Hory. Exkurze zahrnovala kostel Kostnici,
chrám svaté Barbory a průchod dolem.
Žáci osmých tříd se zúčastnili
exkurze. Zavítali jsme nejdříve
do kostela Kostnice, kde se
nachází jeden ze slavných
hřbitovů a jako jeden z mála
má i svoji výzdobu z kostí lidí.
Jeho historie sahá až do
dávných časů 14. Století. Zde se rozprášila svatá půda
z Jeruzaléma a toto místo se stalo jedním z prvních svatých polí v Evropě. Bylo zde pohřbeno
přes 40 000 lidí a jejich ostatků.
Dále jsme zavítali do chrámu sv. Barbory. Chrám je zařazený
do světových památek UNESCO,
počátky stavby začaly v 14.
století, stavba byla ukončena v 16.
století. Současná stav je z přelomu
19. až 20. Století, kdy proběhla
obnova a rozsáhlá rekonstrukce
chrámu. Chrám svaté Barbory je dnes spíše galerie a je rozmanitě
vybaven vzácnými památky.

Pár zajímavostí. Kutná Hora byla pojmenována nejspíše podle
obleků, které nosili dělníci v dolech nebo podle jejich práce. I
dnes se v Kutné Hoře nachází
několik průchozích štol. Většina
je jich však zatopená nebo
zasypaná. Do jedné nezatopené
jsme zavítali.

Kutnou Horu pokládáme za dobrý zážitek a doporučujeme do Kutné Hory zavítat s rodiči
nebo školou.
Za tuto exkurzi děkujeme panu učiteli Lukáši Havlíčkovi a paní učitelce Kateřině Bednářové.
Za časopis Karlík vypracovali Dominik Čapek, Ondřej Kohoutek a Marek Dub.

REAGUJEME
Našimi médii proběhla smutná zpráva o smrti naší „královny gymnastiky“.

Věra Čáslavská
Narodila se 3. května 1942 Praha, zemřela 30. srpna 2016 (74 let). Byla to
československá sportovní gymnastka, trenérka a významná sportovní funkcionářka,
sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně
Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa a poradkyně prvního českého
prezidenta Václava Havla.
Od svého dětství se věnovala gymnastice. Svoji sportovní kariéru zahájila ve svých 16 letech
na mistrovství světa ve sportovní gymnastice v Moskvě, kde československé gymnastky
obsadily v soutěži družstev druhé místo. Ve víceboji jednotlivců skončila osmá. Téhož roku
obsadila na mistrovství Československa druhé místo. O rok později Čáslavská získala na
mistrovství Evropy v Krakově svou první zlatou medaili za cvičení na kladině a stříbrnou za
přeskok.

Ocenění
1964, 1966, 1967, 1968 – Sportovec roku v ČSSR
- 1968 - nejlepší sportovkyně světa, druhá nejznámější žena světa
- 1989 - Cena Pierra de Coubertina, udělil Mezinárodní výbor pro
fair play při UNESCO
- 1991 - uvedena do Dvorany slávy v New Yorku
- 1991 - Olympijský řád, udělen Mezinárodním olympijským výborem
- 1995 - Státní vyznamenání Medaile Za zásluhy II. stupně, udělil prezident České republiky
Václav Havel
- 2010 - japonský Řád vycházejícího slunce, předal japonský velvyslanec v České republice
Čikahito Harada v pražské rezidenci
- 2016 - cena Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě

A jedna zajímavost:
Její jméno nese také mala planetka - Čáslavská.
K 70. narozeninám Věry Čáslavské (2012) byla
vydána také poštovní dopisnice s jejím portrétem.

Čerpáno a zpracováno z Google a Wikipedie.
Za časopis Karlík Tereza Kraifová a Simona Jindrová, 7. A

