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ZIMA, ZIMA PŘISTOUPILA, 

SNÍŽEK PADÁ Z NEBE.  

DĚTI STAVÍ SNĚHULÁKA 

A VŠECHNO JE ZEBE. 

 

VLOČKA PADÁ Z NEBÍČKA 

KRÁSNÁ, MALÁ HVĚZDIČKA. 

PADÁ Z NEBE, PADÁ SNÍH 

DĚTI JEZDÍ NA SANÍCH. 

 

                                                                     Sára Brzybohatá, 3. C 

 

 

 



Čerti, andělé a Mikuláš na naší škole 

Dne 5. prosince se na naší škole uskutečnila každoroční akce čertů, andělů a Mikulášů, kdy 
deváté třídy v převlečení procházejí třídy nižší. Takže se naše téma týká rozhovoru s prvním 
stupněm. Čerti se obecně dětem líbí, i 
když se jich bojí. 

Tady jsou naše rozhovory 

Mareš Dominik, 1. B 

Tak jak se ti líbili čerti, Dominiku? 
Byli dobří a strašidelní. 
A bál jsi se jich nebo jsi byl hrdina? 
Bál jsem se jich. 
A dostal jsi uhlí nebo jsi byl přes rok 
hodný? 
Ne, přes rok jsem byl hodný a uhlí jsem 
nedostal. Dostali jsme jenom sladkosti. 
Tak mi ti děkujeme a běž si užít 
přestávku. Ahoj. 

Ahoj! 

Honza Škvor, 1. B 

Ahoj. My jsme z časopisu Karlík a chceme se 
tě zeptat, jací byli čerti? 
Ahoj. Čerti byli dobří, ale nebál jsem se jich. 
A myslíš, že to byli dobří a hodní čerti? 
Byli a hodně. 
A nějaké uhlí jsi dostal nebo jsi byl přes rok 
hodný? 
Dostal jsem jenom jedno uhlí. 
Tak to jsi byl asi hodný že? 

Jo, to jsem byl. 
Tak my ti děkujeme a užij si zbytek přestávky. 
Ahoj 

 

 

Za časopis Karlík Dominik Čapek, Ondra Kohoutek, 
Marek Dub, 8. A, B 

 



Čerti na Karlově 

Zeptaly jsme se deváťáků, jak je bavilo 
mikulášské putování naší školou 

Jaká třída se bála nejvíce? 
Byl/a jsi čert, Mikuláš nebo anděl? 
Zasloužili by si být na listině nějací 
učitelé? Jací?  

 

 
Linda Stupková, 9. B  
Nejvíce se bála třída 1. B. 
Byla jsem za anděla. 
Šobr, Havlíček, Franěk, Šmíd. 
 
David Strachota, 9. B 
Asi 2. C. 
Byl jsem za Mikuláše. 
Šmíd, Všetečková, Šobr 

 
Petra Brožová, 9. A 
Nejvíc se bála 1. A.  
Byla jsem za čerta. 
Asi Šmíd. 
 
Filip Hák, 9. B 
Nejvíc se bála 1. B. 
Byl jsem čert. 
Šmíd, Bednářová, Oriničová 
 
 
 

 

Děti, doufáme, že jste se moc nebály☺ 

 

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

 

 



Vánoční jarmark ZŠ a MŠ Karlov 2016 

Byli jsme se zeptat, jak žáci budou připravovat vánoční jarmark na naší škole. Konkrétně 
jsme se ptali v 7. B  

David Škvor 7. B 

Ahoj, rádi bychom se tě zeptali, jak se těšíš na 
vánoční jarmark?  
David: Na jarmark se jako každý rok těším. 
Pomáhám při přípravách a na jarmarku budu mít 
svůj výrobek. 
Půjdou se podívat i tvoji rodiče? 
David: Pokud budou mít čas, tak se určitě přijdou 
podívat, bude to stát za to. 
 
Adam Balík 7. B 

Ahoj, rádi bychom se tě zeptali, jak se těšíš na vánoční jarmark?  
Na jarmarku bohužel nebudu, protože nemám čas. Jinak kdybych měl čas tak bych určitě 
přišel. 

Honza Hruška 7. B 

Ahoj, jak se těšíš na vánoční jarmark?  
Honza: Ano na jarmark se těším, je to každoroční 
tradice. Těším se na tu vánoční atmosféru s kamarády. 
Budeš mít nějaký výrobek na jarmarku 
Honza: Určitě ano pokud něco uděláme ve škole, ale 
taky budu něco dělat doma s rodiči. Přijdou se podívat i 
rodiče? 
Honza: Myslím, že ano. 
 

František Pech 7. B 

Ahoj, jak se těšíš na vánoční jarmark?                                                                                       
František: Ano, na jarmarku budu, ale moc se na 
něj netěším, protože tam bude moc hluku. 
Budeš na jarmarku i pomáhat? Když tak s čím. 
František: Co bude potřeba tak určitě pomůžu. 
Dobře děkuju za tvůj čas a čau. 
 

 

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

 



Zeptaly jsme se žáků druhého stupně, co si přáli k Vánocům 

Veronika Prokešová (8. B): Já jsem si přála neoprenky, to jsou neoprenové 
ponožky na beach volejbal a sportovní tašku.  Dárky jsem dostala a jsem šťastná. 

☺ 

Vašek Fonti (6. A): Já jsem si přál iPhone 5se, ale bohužel jsem ho 
nedostal. �  

Kateřina Černá (8. A): Já jsem si přála nový tablet Huawei M2. Tablet jsem 
dostala a jsem s ním spokojená. 

Antonín Sahula (8. A) : Přál jsem si drahé kožené boty s.Oliver a také jsem je dostal. 

Ondřej Mašek (9. A): Přál jsem si mobil, který jsem také dostal.  

Vojtěch Polák (8. A): Já jsem si k vánocům přál hodinky. Které jsem pod stromečkem našel. 
☺  

Za časopis Karlík Tereza Zelenková a Michaela Hričišová 8. B 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Novoroční předsevzetí učitelů na naší škole 

Každý z nás si určitě nějaké to předsevzetí do nového roku dal a bude se ho pokoušet splnit. 
Za rok 2017 se toho dá stihnout ještě dost a 360 dní není zas tak málo. Takže vám, milí 
karlováci, přejeme vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí a zdraví, a ať se i ta vaše 
předsevzetí vydaří. Tady máte rozhovory s pár učiteli, které jsme si vybrali na toto téma. 

P. uč. Nulíčková 

Tak jaká pak jste si dala novoroční předsevzetí do roku 2017? 
Já si žádná předsevzetí nedávám. 
Aha, tak to si dáváte úkoly až během roku. 
To ano. 
 

P. uč. Oriničová 

Chtěli bychom se Vás zeptat na vaše novoroční předsevzetí, jestliže si nějaké dáváte. 
No tak určitě bych chtěla více číst a trochu více cvičit. 
Tak to bychom měli míti za předsevzetí všichni, my vám tedy děkujeme a na shledanou. 
Ahoj. 
 

Za časopis Karlík vypracovali Marek Dub 8. A a Dominik Čapek 8. B 

 



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

Krajské finále – florbal 

Po delší době se náš tým florbalistů z Karlova dostal přes okresní kolo do krajského finále!!!. 
Turnaj se konal v Praze na Braníku na Hamru, kde byla velká hala se třemi hřišti.  

Na turnaji byly čtyři skupiny, tři se čtyřmi týmy a jedna skupina se třemi týmy.  
Ze skupiny postupovaly dva týmy do další skupiny, která už byla po třech.  
První ze skupiny šel do finále (jistý postup na republikové finále), druhý tým 
ze skupiny hrál o třetí místo a poslední ze skupiny skončil na 5. – 6. místě.  
 
Pro tým Karlova bylo cílem postoupit z první skupiny. To se podařilo bez 

větších problémů. V druhé skupině, kam Karlov postoupil, naše škola prohrála první zápas a 
druhý remizovala. Díky lepšímu skóre než FA Mladá Boleslav šla naše škola do zápasu o 
třetí místo.  

V boji o třetí místo Karlov bohužel podlehl a skončil tak na krajském finále 
na krásném čtvrtém místě.  

Nečekaná účast na krajském finále tedy dopadla velmi úspěšně. Z dvanácti nejlepších týmů 
v našem kraji byl Karlov čtvrtý!!!!!!    
 
 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva stojí Vojta Klápa, David Škvor, Dominik Šťovíček, Michal Dumský, pan učitel Michal 
Franěk,  
zleva klečící Vojta Suk, Matěj Tichý, Kuba Hart, Adam Balík, Miloš Černý, brankář Dan 
Filip 

Za časopis Karlík Denis Hlaváč a Vojtěch Klápa, 8. B 

 



KRABICE DÁRKŮ 

Žákovská rada opět rozšířila charitativní činnost na naší škole. V tomto vánočním období, kdy 

přemýšlíme o vánočních dárcích, nabídla žákům naší školy možnost zúčastnit se akce nazvané 

„KRABICE DÁRKŮ.“ 

 

 

 

Každá třída měla svou krabici, do které žáci přinesli dle vlastního zájmu něco, čím chtěli 

obdarovat děti z rodin, které si velké množství dárků od Ježíška nemohli dovolit (notýsek, 

pastelky, klíčenku, plyšáka). Krabici třída společně dárkově zabalila a předala žákovské radě.  

 

Distribuci dárků od našich žáků 

pak následně zajistil OSPOD – 

orgán sociálně-právní ochrany dětí 

v Benešově.  

 

Věříme, že každý z vás dárky rád 

dostává, ale i rád dělá radost 

druhým. 

 



POJD´TE DO KINA!!! 

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 

Scénář k filmu napsal Ransom Reggs a natočil jej společně s režisérem Timem Burtonem. 
Ranson se narodil 3. února roku 1979 v Marylandu. Na tento film přišel díky tomu že se v  
pěti letech přestěhoval na floridu, kde bydlí v kraji podivných dětí. Natočil několik cenami 
oceněných filmů.  

Obsah tohoto filmu:  

Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček a které poodhalují 
tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake 
pozná nejen jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé 
nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná "podivnost" může zachránit 
jeho nové přátele.  

Obsazení v tomto filmu:  

Eva Green jako slečna  Peregrinová                                                                                                                                                                             
Samuel L. Jackson jako Barron  
Ella Purnell jako Emma Bloomová  
Judi Dench jako slečna Avocetová  
Allison Janney jako doktorka Glonová  
Asa Buterfield jako Jackob Portman  
 
 

 

Náš názor:  

Tento film byl velice zajímaví, protože se tam objevovalo více žánrů dohromady. Obsahuje i 
zajímavé filmové efekty. Tento film vám doporučujeme. 

Za časopis Karlík Tereza Zelenková a Michaela Hričišová, 8. B  



Biatlon - Nové Město na Moravě 2016 

16. 12. 2016 až 18. 12. se v Novém Městě na Moravě jel světový pohár 
v biatlonu, na naše biatlonisty se přijelo podívat 35 000 fanoušků, nejen 
z České republiky, ale i ze zahraničí.    

Začalo se sprintem mužů, kde 1. místo získal Martin Fourcade  
      2. místo získal Anton Shipulin  
      3. místo získal Emil Hegle Svendsen  
Češi se umístili na: Moravec 8., Soukup 19., Krčmář 28. a Šlesingr 44. místě 

Sprint ženy:    1.místo získala Tatiana Akimová  
  2. místo získala Chevalier Anais 
       3. místo získala Susan Dunklee  
Umístění českých závodníc: Koukalová 13., Vítková 16., Puskarčíková 21. 

Stíhací závod muži:    1.  místo získal Martin Fourcade  
   2. místo získal Anton Shipulin  
   3. místo získal Fillon Maillet  

Umístění Čechů: Krčmář 10., Šlesingr 19., Soukup 20.,  

Stíhací závod žen:  1. místo získala Anais Chevalier  
          2. místo získala Dorothea Wierer  
          3. místo získala Tatiana Akimova  
Umístění českých závodnic:  Koukalová 8., Vítková 12., Puskarčíková 
26. 
 

Hromadný start muži: 1.  místo získal Martin Fourcade  
    2. místo získal Simon Schempp  
    3. místo získal Anton Babikov  
Umístění Čechů: Moravec 4., Krčmář 19., Soukup 27., Šlesingr 30.  
  
Hromadný start  Ženy: 1.  místo získala Gabriela Koukalová  
      2. místo získala Laura Dahlmeier  
      3. místo získala Dorothea Wierer  
Ostatní české závodnice: Vítková 16., Puskarčíková 17. 
 

Nám se závod moc líbil a myslíme si že se to českým závodníkům povedlo. 

Čerpáno a zpracováno z Google a Wikipedie 

 

Za časopis Karlík Ondřej Šmakal, Marie Huptysová, Daniela Šilínková  8.A 

 


