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Zeptala jsem se dětí na prvním stupni, jakou masku vytvořily na halloweenský
svátek, který probíhal na naší škole

Co jsi měl/a za masku?
Amálka Macke (1. A) – kočka (skončila jsem v soutěži třetí)
Jakub Růžička (2. B) – upír
Lukáš Hůrka (3. A) – zombie
Gábina Chmelová (4. B) – čarodějnice
Proč sis tuto masku vybral/a?
Amálka Macke (1. A) – Protože se mi líbí a mám strašně ráda
kočky.
Jakub Růžička (2. B) – Moc se mi tato maska líbí a můžu sát
krev.
Lukáš Hůrka (3. A) – Protože mě takhle namaloval můj bráška a
mám ráda zombie.
Gábina Chmelová (4. B) – Z toho důvodu, že jsem chtěla být
čarodějkou.
Která maska se tobě osobně nejvíc líbila?
Amálka Macke (1. A) – Zase kočička.
Jakub Růžička (2. B) – Mě se nejvíc líbil kostlivec.
Lukáš Hůrka (3. A) – Líbila se mi asi nejvíc mumie.
Gábina Chmelová (4. B) – Asi zombie.
Chtěl/a bys nějakou jinou masku?
Amálka Macke (1. A) – Ne, asi ne.
Jakub Růžička (2. B) – Asi ne.
Lukáš Hůrka (3. A) – Bohužel, nic jiného
jsem nevymyslel.
Gábina Chmelová (4. B) – Ano, a byl by to
Fantomas.

Děkuji všem, kteří mi poskytli tento
rozhovor.

Za časopis Karlík Michaela Hričišová, 9. B

Halloween
Halloween je původně keltský svátek, který se slaví v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii
a v dalších anglosaských zemí. Datum Halloweenu je každý rok stejný, slaví se 31. října, den
před křesťanskou slavností všech svatých.
Historie a původ Halloweenu
Název halloween je zkratkou spojení All Hallows‘ Eve, kterým se ve
staroangličtině označoval předvečer dne všech svatých. Lidé si ten den
připomínají své zesnulé předky. První zmínky o svátku sahají přibližně do roku
1745, jméno se v průběhu let komolilo, až vznikl Halloween.
Symboly Halloweenu
Vydlabané dýně je nejznámější symbol Halloweenu, svíčky se do nich vkládaly, aby
usnadnili koledníkům orientaci v potemnělých ulicích. Co nejstrašidelnější obličej na dýni má
odhánět zlé duchy.
Čarodějnice dle pověr doprovázejí na cestách zlé duchy. Lidé se jich
báli a věřili, že na Halloween mají čarodějnice největší moc.
Čerpáno a zpracováno z Google.cz
Za časopis Karlík Simona Jindrová a Tereza Kraifová 9. A

Dušičky
Co jsou to dušičky?
Vzpomínka na všechny zesnulé, Památka všech zemřelých, Svátek zesnulých, Památka
zesnulých či lidově Dušičky, připadá na 2. listopad, je
v římskokatolické církvi dnem liturgického roku (církevní rok),
kdy se církev modlí za zemřelé. Liturgické (bohoslužba) obřady
slouží v tento čas i Církev československá husitská, která vzešla z
prostředí katolického modernismu po první světové válce.
Tradice a zvyky:
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období
navštívit hřbitov, rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.

Informace jsem našla na Wikipedii a obrázky jsou z Google.
Za časopis Karlík Michaela Hričišová, 9. B

Jarmark na Karlově
Na naší škole se každoročně pořádá vánoční jarmark.
Výjimkou nebude ani tento rok, a tak jsme se
rozhodli poptat se trochu dětí na prvním stupni, co
budou vyrábět, či jestli vůbec na vánoční jarmark
půjdou.
Tato akce se pořádá 15. prosince, a to přímo u nás ve
škole. Budeme tedy rádi, když i vy pozvete své
rodiče, babičky nebo dědy na Karlovský jarmark.

Jana Sýkorová 2. A
Máš ráda náš školní jarmark?
Hodně se těším, mám totiž jarmark moc ráda.
A budeš také něco vyrábět nebo jenom prodávat?
Budeme vyrábět věci z keramiky.
Přijdou si tvoji rodiče také něco koupit?
Jo, přijdou, půjdou si koupit naše výrobky.

Matěj Provazník 2. B
Těšíš se na náš školní jarmark?
Jo, docela se na něj těším.
A budeš také něco vyrábět?
Ano, budu, s maminkou a tatínkem.
A myslíš, že vyděláte hodně peněz?
Ano, myslím, že ano.

Isabela Koubová 3. C
Jak se těšíš na jarmark?
Jo, těším se na něj.
A budete něco vyrábět s rodiči?
Ano, s mamkou budeme vyrábět taková pěkná
sněžítka.
A budeš na jarmarku prodávat?
Ještě nevím, ale asi jo.
Myslíš, že si vyděláte jako třída hodně peněz?
Nevím, nejspíš ano, protože minulý rok to bylo dost.

Foto: jarmark roku 2016
Za časopis Karlík vytvořili Dominik Čapek, Ondřej Kohoutek a Marek Dub, 9. A, B

Rozhovor s učiteli
Tradiční otázky, netradiční odpovědi – otevíráme 3. „kolo“ otázek a odpovědí:
Co děláte ve volném čase, jaké jsou vaše koníčky?
Jaký byl Váš největší průšvih ve škole?
Máte nějaké plány do budoucna?
Čím byste chtěli být, kdybyste nebyla vychovatelka/učitel?
Věra Havelková (vychovatelka)
Mám tři vnoučata tak si je užívám, hodně času se snažím strávit s nimi. Jinak aktivně miluju
jízdu na kole, procházky se psy a ráda čtu.
Na základní škole jsem žádný průšvih neměla. Já jsem si průšvihy nechala až na střední školu.
V mém věku už plánuji na kratší časové období. Takže zůstat zdravá a užívat si každý den.
Ale určitě si ještě koupím luk. To je sen, který si ještě určitě splním. Lukostřelba mě vždycky
lákala.
Kdybych nepracovala s dětmi, tak bych určitě chtěla pracovat se zvířaty. Takže asi
veterinářka.
Jiří Šobr (učitel)
Cestování, četba a venčení psa.
Bylo jich více, ale ten největší asi když mi ujelo sprosté slovo na třídní
učitelku. Ale to bylo na střední škole.
Nic zvláštního. Zbytek je tajemství. 
Vždy jsem chtěl být učitelem, takže ani teď bych neměnil.
Michal Franěk (učitel)
Kromě středy mám každý den dva fotbalové tréninky, buď jako asistent trenéra u nejstaršího
dorostu SK Benešov, dále jsem trenérem brankářů – žáků. Sám ještě hraji fotbal za
Teplýšovice a sálový fotbal. O víkendu mám většinou tři zápasy. Ve zbylém čase hraju rád
volejbal, plavu, běhám, čtu si, hodně času trávím s kamarády a taky chodím na angličtinu.
Největší průšvih byl, když jsem třikrát zapomněl vodovky na výtvarku a dostal za to
poznámku. Byl jsem rebel, no! :D
Plánuji skončit jako fotbalový trenér a mít více volného času sám na sebe, na sportování a
zkoušení nových věcí.
Doktor nebo fyzioterapeut.
Děkujeme za Vaše odpovědi!
Za časopis Karlík Ondřej Šmakal, Adéla Nulíčková a Marie Huptysová, 9. A

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

V pátek 3.11. se v tělocvičně na Karlově odehrál florbalový turnaj tříd. Hrála se první skupina
ve složení tříd 8. A (B), 8. A (A), 7. A, 6. A a 9. A.
Na turnaji bylo pět týmů, protože 8. A se rozhodla
postavit dva týmy a obohatit tak tento turnaj o jeden
tým navíc. Ve skupině hrál každý s každým a většina
zápasů byla velice vyrovnaná. Hrálo se způsobem tři
plus jedna.
Po konci turnaje jsem se ptal hráče vítězného týmu
této skupiny, jak se jim turnaj líbil.
Honza Hruška
Ahoj, tvoje třída vyhrála skupinu. Jste spokojení?
Ano jsme rádi, ale mohlo to být i lepší. Občas jsme měli
veliké problémy v obraně, nakonec jsme to zvládli.
Proč jste na turnaj přihlásily dva týmy?
Některé třídy mají problém složit jeden tým, ale u nás byl
zájem o turnaj veliký, a proto naše třída složila dva týmy,
za což jsme rádi.
Myslíš si, že tvoje třída má šanci na úspěch?
Ano, velikou. Řekl bych, že patříme k nejlepším.
Příští pátek nás čeká další skupina, a to týmů z béček. Za uspořádání celého turnaje děkujeme
učiteli Michalu Fraňkovi a doufáme, že i další kola budou mezi žáky oblíbené jako tohle.
Dodatečná finální zpráva:

Letošní turnaj tříd ve florbale vyhrála 8. B, stříbrný pohár po dramatickém finále
získala 8. A, na třetím místě se umístila 7. A
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným hráčům, fanouškům,
trenérům - učitelům a Michalu Vojtíškovi za profesionální rozhodování všech
zápasů.
Za časopis Karlík Vojtěch Klápa, 9. B

Miss Karlov 2017
Zašly jsme se zeptat paní učitelky Balatové, která pořádala akci Miss Karlov 2017, aby
nám o ní něco řekla:
1. Od jakého roku se Miss Karlov na naší škole pořádá?
Toto byl 3. ročník (2015,2016)
2. Jak celá příprava probíhala?
Všechno připravovali žáci 9. tříd. Vše probíhalo docela v pořádku, ale jediné, co by se dalo
vytknout, byla nepřipravenost hudební produkce. A moc bych chtěla poděkovat Marii
Huptysové z 9. A za pomoc při organizaci.
3. Jak se Vám letošní Miss Karlov líbila?
Jo, moc se mi líbila, ale příští rok bych to chtěla trošku pozměnit.
Titul a korunku „Miss Karlova“ získala Ines Hachemová z
2. A (druhá zleva), na druhém místě skončila Verona
Laštovková ze 4. B (první zleva). Na třetím místě se umístila
Tereza Háková z 5. B (v zeleném tílku).
Mimořádné ocenění poroty „Missák“ získal Martin
Kotouč z 5. A.

Martin Kotouč 5. A
1. Jaký byl tvůj volný program?
Vystupoval jsem s twirlingem.
2. Jak dlouho ti trvala příprava na Miss Karlov? A kdo ti pomáhal?
Ani ne týden. Pomáhala mi Sophie Novotná, Stella Konopiská, Eliška
Kukačová a Lucie Soušová (viz foto)
3. Jaký máš z výhry pocit?
Celkem dobrý, ale nedostal jsem korunku 
Ines Hachemová 2. A
1.Jaký byl tvůj volný program?
Účinkovala jsem se zpěvem, s písničkou Herohronie od Kristiny.
2. Jak dlouho ti trvala příprava na Miss Karlov? A kdo ti pomáhal?
Necelý týden a pomáhala mi mamka a teta.
3. Jaký máš z výhry pocit?
Docela hezký, jsem ráda, že jsem vyhrála 
Děkujeme paní učitelce Balatové, Martinu Kotoučovi a Inesce Hachemové za rozhovor.
Za časopis Karlík Tereza Kraifová a Simona Jindrová, 9. A

Žáci devátých tříd se zúčastnili soutěže v OA Neveklov
Obchodní akademie Neveklov pořádala pro žáky devátých tříd soutěž, každá škola si utvořila
svůj tým a každý tým si udělal svoji fiktivní firmu. Soutěžilo se i v psaní všemi deseti.
Zeptali jsme se karlováků na pár odpovědí ohledně jejich výkonu...
1. V čem jsi soutěžil/a?
2. Jak ses umístil/a?
3. Jak se ti to líbilo?
Elena Matoušková, 9. A
V psaní všemi deseti na počítačovém programu ZAV.
Byla jsem první! :) :)
Bylo to moc fajn, byla to dobrá zkušenost. Také mají pěknou
školu.
Antonín Sahula, 9. A
Ve hře na „Trh“, kde jsme si vytvořili krám a prodávali.
Byli jsme první v „podnikatelském myšlení“.
Čekal jsem to jiné, ale bylo to super. Mají hezkou školu.
Daniela Šilínková, 9. A
Vytvořili jsme si fiktivní firmu.
Oni to nerozdělovali podle míst, ale byli jsme první za „největší počet uzavřených obchodů“.
Myslela jsem si, že to bude trochu jiné, ale líbilo se mi to.
Josef Jabčanka, 9. A
Soutěžil jsem ve fiktivních firmách.
Umístili jsme se jako tým a byli jsme první za „největší
počet uzavřených obchodů“.
Ano, líbilo a moc, klidně bych si to zopakoval…
Martin Osvald, 9. A
Soutěžil jsem ve fiktivní firmě. Podnikali jsme s nemovitostmi (stavěním domů).
Umístili jsme se na prvním místě za „největší zisk“.
Bylo to krásný.
Denis Hlaváč, 9. B
Soutěžil jsem ve Wordprocessing, což znamená upravování
textu podle zadání ve Wordu a ještě v ZAVU, což je
pomůcka na naučení psaní všemi deseti.
Ve Wordprocessingu nám neřekli, kolikátí jsme se umístili,
říkali jen ty, co byli 1. 2. nebo 3. V ZAVU jsem byl druhý.
Jo, bylo to tam super, měli jsme pěkné třídy a celkově škola byla pěkná.
Děkujeme za váš čas a odpovědi, a moc vám přejeme vaše umístění. Podali jste opravdu
vynikající výkony!!!
Za časopis Karlík Adéla Nulíčková, Ondřej Šmakal a Marie Huptysová, 9. A

