
 



Rozhovory s učiteli 

 

1. Zůstanete na prázdniny v ČR nebo pojedete do 

zahraničí? 

2. Jaké místo plánujete navštívit? 

3. Jaké aktivity plánujete dělat? 

4. Plánujete během léta navštívit nějaké kulturní akce? 

  

         Pan učitel Franěk 

1. Letos strávíme prázdniny v Čechách. 

2. Porodnici 

3. Naučit se přebalovat, ohřívat mléko, budu se učit žít s minimem spánku.  

4. Za historií s kočárkem do Konopiště. 

 

 

Paní učitelka Stuchlíková 

 

1. Letos zůstanu v Čechách. 

2. Plánuju vyrazit do jižních Čech.  

3. Budu odpočívat, jezdit na kole, chodit plavat a hlídat 

vnoučata. 

4. Chystám se na divadelní hru o Janu Werichovi. 

 

 

Pan učitel Šmíd  

1. Vyrazím do zahraničí. 

2. Mám v úmyslu navštívit země na sever od České republiky.  

3. Rybařit, plavat a odpočívat. 

4. Navštívím festivaly. 

 

 

 

Paní učitelka Čechová  

1. Doufám, že letos vyrazíme k moři. 

2. Zatím žádný plán nemáme. 

3. Budu odpočívat, hrát volejbal, sjíždět vodu a stanovat.  

4. Chystám se na hudební festivaly a do letního divadla. 



Paní učitelka Peroutková  

1. Vydám se do zahraničí. 

2. Budu ráda, když se podívám do Rakouska a Anglie.  

3. Stanování, podnikat túry, cyklistika a jezdit na poznávací zájezdy. 

4. Plánuju navštívit Přehrady fest a Jatka fest. 

 

 

1. Jak se vám líbí ve škole?  

2. Dojíždíte? Pokud ano, odkud?  

3. Co učíte za předmět?  

4. Jak byste zhodnotili uplynulý školní rok? Jak vnímáte 

žáky na Karlově?  

5. Jak se připravujete na příští školní rok?  

 

Paní učitelka Bronová 

1. Líbí se mi to tu, ale moc jsem tady nebyla. 

2.  Dojíždím z Prahy nebo z Netvořic. 

3.  Učím český jazyk a angličtinu.  

4.  Bohužel jsem si ho moc neužila, protože jsem byla doma, ale 

když jsem byla ve škole, tak jsem si to tu užila. 

5.  Těším se na prázdniny, ale už přemýšlím, co bych mohla dělat. 

 

 

Pan učitel Tichý  

1. Líbí se mi to tu. 

2. Ano, dojíždím z Vlašimi.  

3. Učím fyziku a ICT. 

4. Byl to blázniví rok. Distanční výuka trvala moc dlouho. 

5. Nijak. 

 

Paní učitelka Pospíšilová 

 

1. Líbí se mi tady moc.  Karlov je malá škola, což je fajn. 

2. Dojíždím z Týnce nad Sázavou. Ráda bych jezdila na kole, ale nejezdím, protože se 

bojím aut. 

3. Učím výtvarnou výchovu. 

4. Uplynulý školní rok byl velmi zvláštní. Kvůli 

koronavirové epidemii byly školy zavřené, takže 

děti pracovaly doma. Úkoly jsem zadávala 

distančně a byly dobrovolné. Bylo málo možností, 

jak dětem práci korigovat. 

5. Hlavně načerpat inspiraci – zajít na výstavu, když 

už to konečně jde. A také dělat jiné věci, než ve 

školním roce. 

 



Žrací rubrika  

 

Letní, svěží a zdravé – směs letního ovoce a cereálií.  

Ideální start do nového dne.  

Drcený led, maliny, ostružiny, borůvky, kiwi a mochyně, cereálie 

podle chuti.  

 

 

 

 

                                                     Jednoduché a rychlé. 

                                                    Na plech dejte vše, co máte rádi, např. kousky kuřecího                                                                                              

                                                    masa, krevety, zeleninu, brambory a koření. Pečte  

                                                    pozvolna asi hodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvěžující a barevné. 

Do drceného ledu přidejte šťávu z rozmačkaného melounu 

a plátky okurek. 

 

 

 

 

 



Paní učitelka Zrcková doporučuje 

Guacamole 

Dužinu z jednoho avokáda rozmačkáme vidličkou, 

lehce osolíme a přidáme najemno nasekanou 

chilli papričku. Zakápneme šťávou z půlky limety. 

Rovněž můžete přidat i na jemné kostičky 

pokrájená rajčata a nadrcený česnek. Kdo chce, 

může přidat najemno nakrájenou šalotku nebo 

červenou cibuli. Bohatě zalijeme olivovým olejem.  

Guacamole můžeme namazat na toust a přizdobit 

plátky uzeného lososa. 

 

 

Domácí nepečený cheesecake 

Korpus: 1x BeBe kakaové sušenky (asi 12dkg) 

  100g másla 

Náplň: 500g tvarohu – polotučný 

  250ml šlehačky 

  300g čokolády na vaření nebo 60% čokolády 

Poleva: 150ml šlehačky 

  100g čokolády 

Postup: Sušenky rozdrtíme a přidáme rozpuštěné máslo. Směs vtlačíme do dortové 

formy a pečeme asi 8 minut (není nutné, ale pak korpus hezky křupe).  

Dáme rozpustit čokoládu nad páru. 

V misce zatím rozmícháme tvaroh se šlehačkou. Čokoládu necháme chvíli vychladnout 

a přimícháme k tvarohu.  

Hmotu vylijeme na připravený korpus a uhladíme. 

Polevu si připravíme tak, že nad párou rozpustíme ve šlehačce čokoládu. Necháme 

chvíli vychladnout a nalejeme na tvarohovou hmotu. 

Necháme asi 2 hodiny v ledničce vychladit.  

Můžete dozdobit malinami.  

Těšte se, všechny překvapíte výborným dortíkem.  

 

Oba recepty jsme vyzkoušeli a můžeme je vřele doporučit. 



Redakční rada  



Naši mladí umělci  

aneb když se spojí příroda a výtvarná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


