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OLYMPIÁDA

Jako každý rok, tak i letos se na
karlovské škole konala zimní
olympiáda. Umocněná ještě tou
pravou zimní olympiádou
v Koreji.

Slavnostní zahájení, zapálení olympijského
ohně, slib sportovců i rozhodčích, závěrečné
stupně vítězů – to vše zanechalo v našich
karlovácích dojem skvělého dne.

Výkony našich malých sportovců byly
samozřejmě ohromné, každý se snažil odvést
na soutěži to nejlepší, co mohl.

A disciplíny?
Ty pravé, olympijské:

RYCHLOBRUSLENÍ, CURLING, HOKEJ,
KRASOBRUSLENÍ, BIATLON

Zašly jsme za žáky prvního stupně a zeptali jsme se jich, jak se jim líbila
olympiáda na naší škole
Jak se ti líbilo na olympiádě ?
V jaké disciplíně jsi sportoval/a?
Kristýna Vejvodová 1. B
Ano, líbilo se mi tam
Na biatlonu
Anna Sahulová, 4. A
Jo, líbilo se mi to
Curling
Michael Fochman, 1. A
Líbilo se mi tam
Curling
Kryštof Riedl, 1. A
Jo, líbilo se mi tam moc
Byl jsem na curlingu
Martin Kotouč, 5. A
Líbilo se mi tam moc, byla to sranda
Byl jsem na hokeji
Matěj Jiroušek, 5. A
Bylo to fakt skvělý
Byl jsem fanoušek, fandil jsem naší třídě

Doufáme, že si všichni sportovci užili
olympiádu v duchu fair play

Neboť není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se – dle olympijského hesla Pierra de
Coubertina

Za časopis Karlík Elena Matoušková a Daniela Šilínková, 9. A

Znovu otevíráme celoroční anketku se stejnými otázkami pro naše učitele a
vychovatele. Počtěte si, stojí to za to!!!
Co děláte ve volném čase, jaké máte koníčky?
Jaký byl Váš největší průšvih, když jste chodila do školy?
Máte nějaké plány do budoucna?
Čím byste chtěli být, když ne učiteli?
paní učitelka Jaroslava Járková
Já často ve volném čase hlídám vnučku, ráda čtu
a ráda cestuji.
Opisovala jsem z taháku, načapali mě a dostala
jsem pětku.
Zdraví a cestování.
Chtěla jsem být učitelkou už od 6 let.
paní učitelka Martina Králová
Já ve volném čase jezdím na kole a na běžkách.
Řekla jsem jednou paní učitelce, že jsem polila domácí úkol a vyhodila ho koše. Řekla, jestli
ho z toho koše skutečně vyndá, ale problém byl, že v koši nebyl. Prostě jsem si vymýšlela.
Chci jet k moři v létě a upravit balkon.
Zpěvačka.
paní učitelka Kristýna Nulíčková
Čtu a jezdím na kole.
Já neměla žádný průšvih ve škole. Já byla vzorná.
Nemám žádné plány, jen se těším na léto.
Už odmalička jsem o téhle práci snila.
paní učitelka Marie Šůsová
Asi čtení, zahrádka a vnoučata.
Rozsedla jsem jednou skleněnou vitrínu. Ani nevím, jak se to stalo, prostě – stalo se!
Jít do důchodu.
Nechtěla.
Děkuji paní učitelkám za odpovědi.
Za časopis Karlík Michaela Hričišová, 9. B

Blíží se nám dlouho očekávané jarní prázdniny, na které se všichni moc těšíme.
Proto jsem se byla zeptat několika žáků druhého stupně, co mají v plánu dělat
v tomto období pro ně velmi příjemném

Adéla Kmochová (9. B.)
Pojedu za babičkou, budu se učit a zbytek prázdnin
budu s kamarády nebo budu na brigádě.
Jakub Škvor (9. B)
Pojedeme na hory a pak bubu doma.
Vašek Fonti (6. B)
Pojedu do Itálie k moři a koupím si nový telefon.
Barbora Bártová (6. A)
Budu doma a budu otravovat mé kamarády, aby se mnou šli
ven.
David Pokorník (6. A)
Hrát na počítači a nudit se.
Tomáš Matějů (6. A)
Asi budu na horách. Nemám nic moc v plánu.
Za časopis Karlík Tereza Martínková (9. B)

Obrázek namaloval Ondra Šmakal, 9. A
Obrázek namaloval Dan Šmíd, 9. A

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

Turnaj ve florbale
Karlováci z 1. stupně se zúčastnili školního turnaje ve florbale. Zeptali jsme se jich, jak se
jim na turnaji líbilo a jak se umístili:
1. Jak jste dopadli?
2. Jaké máš z toho pocity?
3. Vyhráli jste nějakou cenu za zápas?
Valerie Hocková, 5. B
1. Byli jsme třetí ze 4 družstev
2. Dobrý, snažili jsme se.
3. Dostali jsme medaile a pohár.
Ondřej Morávek, 4. C (brankář)
1. Umístili jsme se na 3. místě
2. Mám z toho docela dobrý pocit.
3. Za umístění jsme dostali medaile a pohár.
4. A ještě k tomu jsem obdržel pohár s diplomem za nejlepšího brankáře
Stella Konopiská, 5. A
1. Vyhráli jsme 3. místo
2. Skvělý 
3. Dostali jsme vaky, pohár, medaile a slevové kupony.

Za časopis Karlík Tereza Kraifová a Simona Jindrová 9. A

Basketbal, okresní přebor starších a žákyň
Výsledky:
kluci: 3. místo
holky: 4. místo
zeptali jsme se několika hráčů na pár otázek:
Emre Suleymanov 6. A
Jak sis užil turnaj v basketbalu?
Ahoj, byl to dobrý zážitek.
A myslíš, že jste do těch zápasů dali všechno?
Myslím si, že ano.
Martin Kypta 8. B
Ahoj, tak jak sis užil turnaj v basketbalu?
Bylo to super.
A myslíš si, že byste mohli skončit líp než na třetím místě?
Možná ano.
A dali jste do toho všechnu energii?
Jo, dali jsme do toho všechno, proto jsme byli na 3. místě.
Dobře, děkujeme za rozhovor.

Za časopis Karlík Dominik Čapek, Ondřej Kohoutek, Marek Dub, 9. B, 9. A.

JAK JSME FANDILI NAŠIM HOKEJISTŮM
Žákovská rada přišla s nápadem: fandění naživo v naší
tělocvičně, kde by všichni karlováci prožívali úspěchy či
neúspěchy našich hokejistů na
olympiádě v Koreji. Konkrétně
se jednalo o semifinále mezi
našimi a ruskými hokejisty.

Iniciativy se ujal pan učitel Michal Franěk,
zařídil vše potřebné k velkému přenosu a
mohlo se začít fandit.

Bohužel, vše dopadlo pro naše borce špatně,
prohráli, nicméně karlováci fakt fandili a prožívali
nebezpečné momenty před naší brankou, kterou
strážil Pavel Francouz. Takže snad příště……

j.k

Zimní olympiáda 2018
Tento rok se zimní olympiáda koná v Jižní Koreji ve městě
Pchjongčchang. Jsou to XXIII. zimní olympijské hry. Zahájení
proběhlo 9. února 2018 a ukončení 25. února 2018. Zúčastnilo se
92 zemí z celého světa.
V Jižní Koreji se uskutečňuje olympiáda už podruhé. V roce
1988 proběhly v hlavním městě Soulu XXIV. letní olympijské
hry. Pchjongčchang je tak třetí nebo čtvrté asijské město, kde se konají zimní olympijské hry.
Prvním asijským městem bylo Sapporo v Japonsku v roce 1972, druhým bylo japonské
Nagano v roce 1998.
Tady máme 15 sportovních odvětví, v kterých se soutěžilo:
Krasobruslení
Alpské lyžování
Biatlon

Short track
Akrobatické
lyžování

Skeleton

Boby

Lední hokej

Skoky na lyžích

Běh na lyžích

Saně

Snowboarding

Rychlobruslení
Severská
kombinace
Maskot: Organizátoři vybrali postavu z korejské lidové pohádky, a to tygra
jménem Suhorang (v překladu znamená „ochranný tygr“), který má
představovat symbol důvěry a síly.
Curling

A teď něco k našim sportovcům:
Michal Krčmář (biatlonista) ve sprintu na 10 km skončil na 2. místě
Eva Samková (snowboardistka) ve snowboard crossu skončila na 3. místě
Veronika Vítková (biatlonistka) ve sprintu na 7,5 km skončila na 3. místě
Ester Ledecká (snowboardistka) ve super G na lyžích skončila na 1. místě, ve
snowboardu na 1. místě!!!! DVĚ ZLATA Z RŮZNÝCH DISCIPLÍN
Martina Sáblíková (rychlobruslařka) v závodu na 5km skončila na 2.místě
Karolína Erbanová (rychlobruslařka) v závodu na 500 metrů skončila na 3. místě
Doufáme, že jste fandili a budete fandit i nadále!!!! 
Za časopis Karlík Adéla Nulíčková, Ondřej Šmakal a Marie Huptysová, 9. A

