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Čerti na Karlově
Na naší škole jako každý rok chodili do tříd pro zlobivé děti z prvního i druhého stupně čerti.
Tento rok byla účast čertů i andělů veliká. Čerti zvládli projít všechny třídy na škole, a tak
nikdo nezůstal bez nadílky.

My jsme vám připravili rozhovory jak s čerty, tak i s anděly a Mikulášem a také s
třídními hříšníky. Po těchto účastnících jsme chtěli vědět jejich dojmy, pár vět o tom, jaké to
bylo.

Jakub Škvor (čert): Bavilo mě to. Některé děti se
dost bály, ale některé naopak.

Ondřej Sochovský (Mikuláš): Rád jsem se toho
zúčastnil. Byl jsem Mikuláš, jelikož jsem
nejvyšší ze třídy. Žádné dítě nechtělo být na mé
listině hříšníků: D.

Elena Matoušková (anděl): Byla zábava dětem
rozdávat bonbony a vidět, že některé děti měly radost,
že nebyly na listině hříšníků.

Jirka Zima (žák): Čertů už se nebojím, ale byli skvělí.
Užil jsem si to a pro mě to byla spíše sranda.

Čerti s Mikulášem a krásnými anděli navštívili také
naše kuchařky v školní jídelně.

Poté byli u těch nejmenších dětí v Mateřské
školce Na Karlově. Byli odměněni hezkými
písničkami, básničkami a milou atmosférou.

Letošní čerty tedy hodnotíme kladně a doufáme, že se i v tak hojném počtu sejdou příště.
Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme všem žákům, kteří u čertů uspěli.
Za časopis Karlík Vojtěch Klápa, 9. B

Jako každý rok na naší škole chodí Mikuláš, čerti a andělé z devátých ročníků po třídách a
berou si s sebou zlobivé děti a těm hodným zanechají nějakou sladkost. Byl jsem se zeptat
čertů, andělů a Mikulášů, jak se na to těší a jestli už mají všechno připravené a nachystané na
úterý 5. prosince.
Jakub Škvor 9. B
Kuba: Na čerty se moc těším já, i moji spolužáci se na ně těšíme

devět let.
A jdeš za čerta? A jestli ano, máš už nějakou masku a nějaké to
čertovské oblečení?
Kuba: Jdu za čerta, budu mít masku i oblečení, takže vše, co by
pravý čert měl mít.
Když jsi byl malý, bál ses čertů?
Kuba: Jako malý jsem se čertů vždycky bál.
Vojta Klápa 9. B
Vojta: Na čerty se těším, čekám na to už od první třídy.
Takže jdeš za čerta? Máš už všechno připravené?
Vojta: Ještě nemám nic, ale plánuju si ušít něco z domova.
Když jsi byl malý, bál ses čertů?
Vojta: Ne čertů jsem se nikdy nebál, byl jsem statečný jak teď.
Daniela Mrkvičková 9. B
Daniela: Jdu za anděla a těším se na ně moc.
Máš už všechno připravené?
Daniela: Všechno jsem si už připravila a nemůžu se dočkat.
A bála ses jako malá čertů?
Daniela: Čertů jsem se nebála.
Ondra Sochovský 9. B
Ondra: Já se moc netěším, mám to podle mě ze všech nejtěžší, protože jdu za Mikuláše.
Takže budeš muset mít připravenou nějakou řeč, a máš už všechno připravené?
Ondra: Ano, musím mít připravenou vlastní řeč, jsem dost nervózní, ale snad to zvládnu.
Když jsi byl menší, bál ses čertů?
Ondra: Myslím si, že každý menší se bál čertů a já výjimka nejsem, takže ano.
Vojta Polák 9. A
Vojta: Na čerty se těším hodně, protože když jsem byl malý, tak jsem si to chtěl vždycky
vyzkoušet a konečně nastal ten čas.
Takže se těšíš hodně, to je super, máš už všechno připravené?
Vojta: Ještě nemám, ale v pondělí si koupím masku čerta a všechno ostatní.
Bál ses čertů, když jsi byl menší?
Vojta: Ano, bál a hodně!
Za časopis Karlík Denis Hlaváč, 9. B

Návštěva u našich paní kuchařek v karlovské školní jídelně
Nejdříve jsme zašli za paní ředitelkou školní jídelny Ing. Klárou Voříškovou

Jak dlouho pracujete ve školní jídelně?
V jídelně pracuji druhým rokem.
Baví vás pracovat ve školní jídelně?
Práce ve školní jídelně mě baví, i když je mnohdy náročná.
V čem je náročná?
Náročná je nejen v administrativě, ale především v přípravě nabídky jídel. Tak, aby vám
(všem žákům) chutnalo a zároveň skladba jídla splňovala požadavky ministerstva školství.
Proč byl zaveden oběd číslo 3?
Oběd číslo 3 byl zaveden proto, aby žáci školy měli větší výběr. Jídelníčky jsou vyvěšeny na
internetových stránkách 14 dní dopředu a žáci tak mají dostatek času (i z pohodlí domova)
navolit si jídlo, jaké chtějí.
PS: V uplynulém týdnu nás všechny moc
potěšili žáci 9. tříd, kteří k nám přišli za
anděly, čerty a Mikuláše. Jinak nás
samozřejmě těší každý strávník, kterému
chutná.

Koláž vytvořila Bára Štěpánová, 3. B

Koláž vytvořil Vláďa Valenta, 3. B

Teď jsou na řadě kuchařky…
Jak dlouho vaříte ve školní jídelně?
Baví vás vařit? Jaké jídlo vaříte nejraději?
Jaký názor máte na žáky Karlova?

Paní Marie Huptysová
Ve školní jídelně Na Karlově vařím 3 roky.
Občas mě vařit nebaví, ale myslím, že každý má den,
kdy ho práce, kterou dělá, nenaplňuje. Ráda vařím
jídla, o kterých vím, že dětem chutnají (svíčková,
rajská, roštěná, řízek, krupicová kaše, lasagne, saláty
atd.)
Většina dětí je slušná. Bohužel, jsou i tací, co nejedí
česká jídla a radši si dojdou koupit hamburger nebo
párek v rohlíku. Někdy se chovají jak prasátka a stoly
po nich vypadají hrozně!!! Pozdravit, poděkovat,
slušně o něco požádat, to je zázračný jev!!! Často si
myslím, že nejsou tak špatní, je mnoho těch, co umí
udělat radost!!!
Paní Jana Platilová

Sněhuláčka namaloval Víťa Čáp, 4. C

Ve školní jídelně Na Karlově vařím dva roky.
Vařím ráda rajskou omáčku a krupicovou kaši.
Většina dětí je slušná, ale najdou se i drzí jedinci a někdy až dost.
Paní Kateřina Šachová
Ve školní jídelně Na Karlově vařím jeden rok.
Nejraději vařím špagety.
Někteří jsou velmi hluční, rozjívení a neumějí zdravit.
Děkujeme našim kuchařkám, že vaří tak dobrá jídla. A doufáme, že se zlepší i chování
některých karlováků. Je to jejich vizitka! (a bohužel – ta špatná!!)

Za časopis Karlík Marie Huptysová, Adéla Nulíčková a Ondřej Šmakal, 9. A

Naše vyučující známe pouze ve škole, ale co vlastně dělají ve volném čase nebo
co vyváděli v našich letech?
Znovu otevíráme tradiční otázky
s netradičními odpověďmi!
Pan učitel Libor Šmíd
Co děláte ve svém volném čase, jaké jsou
vaše koníčky?
Moc volného času nemám, ale když se zadaří,
tak odpočívám, hodně čtu nebo se snažím
sportovat.
Máte nějaké plány do budoucna?
Chtěl bych zlepšit ruštinu a rozhoduju se, zda
učit nebo ne.
Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl učitelem?
Koláž vytvořila Barborka Táborská, 3. A
Milionářem +100x 
Jaký byl váš největší průšvih ve škole?
Dvojka z chování (!!!!). Prošel jsem při souboji se spolužákem oknem. On první a já za ním!

Paní učitelka Všetečková
Co děláte ve svém volném čase, jaké jsou vaše koníčky?
Spánek, jídlo, lyžování, plavání, film, pokec s dobrými lidmi.
Máte nějaké plány do budoucna?
Najít si ,,takového“ partnera, který se o mě postará a moje práce tím pádem bude můj
koníček.
Čím byste chtěla být, kdybyste nebyla
učitelkou?
Chtěla bych být úspěšná a oblíbená herečka
 nebo rentiérka. 
Jaký byl Váš největší průšvih ve škole?
Já byla vzorná cca do 15 let. Pak jsem šla
hlavou proti zdi. Ale průšvih? - NIKDY!!! 
Učitelům moc děkuji za odpovědi 
Za časopis Karlík Tereza Martínková, 9. B.
Koláž vytvořil Lukáš Kůrka, 3. A

ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY
…aneb pořád se něco děje
VÁNOČNÍ KONCERT NAŠICH
KARLOVÁKŮ – ZPĚVÁČKŮ
12. prosince se karlováci sešli v kostele sv. Mikuláše Na
Karlově a zazpívali vánoční písně, které nacvičili s paní
učitelkou Zuzanou Nyklovou a paní učitelkou Věrou Čechovou.

Kostel byl nabitý
k prasknutí, neboť
předvánoční čas přináší
nejen starosti světské,
ale i radosti duchovní.

Malí i velcí zpěváci se činili, a i když byla menší tréma u některých, vše dopadlo na jedničku
a posluchači odcházeli se sluncem v duši.
Zvláštní pozornost vyvolaly i paní učitelky, které vystoupily jako překvapení programu.

Závěrečná píseň zpívaná všemi zúčastněnými zakončila důstojné vystoupení našich
karlováků.
j. k.

Zašly jsme za žákyněmi, které se zúčastnily florbalového klání čtyř základních
škol v Neveklově
Jak se ti tam líbilo?
Jak si byla spokojená se svým týmem?
Kateřina Černá (9. A)
Líbilo se mi tam moc .
Ano, tým se mi moc líbil, byly jsme sehrané.
Adéla Nulíčková (9. A)
Super, byla to dobrá zkušenost a jsem moc ráda za
třetí místo.
Jo, byly jsme sehrané a všechny se moc snažily.
Daniela Mrkvičková (9. A)
Jo, bylo to super a moc mě
to bavilo.
Jo, měly jsme super tým.
Tereza Kotoučová (8. A)
Jo bylo to dobrý.
Měly jsme hodně dobrý tým,
byly jsme dream team.
Zleva stojící Lenka
Provazníková, Dáda
Mrkvičková, Elena
Matoušková, Adéla
Nulíčková, Katka Černá,
Valentýna Brzková, Natálka
Vlčková. Zleva sedící Bára
Bártová, Terka Kotoučová,
Nikola Bělková, Verča
Rosová, Zuzka Mihaliaková

Skvělé florbalistky udělaly pro úspěch maximum a v okresním finále
vybojovaly třetí místo, gratulujeme!!!
Za časopis Karlík Elena Matoušková a Daniela Mrkvičková, 9. A

ÚSPĚCH NAŠICH KLUKŮ FLORBALISTŮ V NEVEKLOVĚ
Florbalisté v listopadovém turnaji 6. - 9. tříd uspěli v pondělním oblastním finále a postoupili
do úterního okresního finále.

Zleva sedící Kuba Hart, David Škvor, brankář Honza Hruška a Matěj
Tichý, zleva stojící Dominik Šťovíček, Vojta Suk, Michal Dumský,
Adam Balík, Vojta Klápa

Tam jako jediní v celém turnaji kluci potrápili pozdějšího vítěze Gymnázium Benešov, když v
semifinále prohráli smolně v závěru 2:3
O třetí místo si to rozdali s Duklou, plnou hokejistů a za kluby hrajících florbalistů ze tříd s
rozšířenou tělesnou výchovou. Naši reprezentanti, většinou sportovní nadšenci
z našehokarlovského florbalového kroužku, soupeře totálně zničili 6 : 1!
Za fantastickou reklamu pro Karlov velký dík!!!
m.f.

Tak jako každý rok i letos po naší škole chodil Mikuláš se svými čerty a anděly.
My jsme se proto došli zeptat žáků našeho prvního stupně, jak se jim líbili naši
andělé a čertíci a Mikuláš:
Ema:
Čerti byli docela strašidelní, ale já jsem se moc nebála, protože jsem byla hodná.
Andílci byli krásní, dali nám nadílku a zastali se těch zlobivých, aby nemuseli do pekla.
Vojta:
Z čertů jsem byl docela nervózní, ale nejhorší byl ten randál na chodbě
Andílci byli moc milí a všem nám dali bonbóny. Kamarád brečel a oni mu pomohli.
Matěj:
Čerti byli strašidelní, byl jsem rád, že nejsem na listině.
Andělé byli krásní a milí. 
Adéla:
Já se čertů nebojím. Vím, že nejsou praví a navíc jsem nezlobila.
Andělé chodili s bonbóny a utěšovali ty, kteří se báli.
Kuba:
Já se čertů nebál, ale pak přišli do třídy a bylo vymalováno. Na listině jsem nebyl, ale i tam
mě málem odnesli, protože často zapomínám domácí úkoly.
Andělé domluvili čertům, aby mi dali ještě šanci. Mám rád anděly.
Za časopis Karlík Tereza Martínková, 9. B


Zeptala jsem se žáků druhého stupně, co by si přáli najít pod vánočním
stromečkem
Co by sis přál/a najít pod stromečkem a proč?
1/ Emre Syuleymanov (6. B) – PS 4. Moc se mi líbí a moc bych si jí přál
2/ Lucie Zajícová (7. A) – Iphone X. Je to dobrý telefon.
3/ Veronika Růžičková ( 8.A ) – Triko z Pietro Filipi. Líbí se mi a je moderní.
4/ Patrik Vrkoslav (8. B) – Kopačky na fotbal. Díky této věci se mohu dostat do Bohemky ab
5/ Lenka Provazníková (9. B) – Volejbalový boty, chrániče. Jsou to věci, co spíše potřebuji.
6) Martin Mrha (9. B) – Iphon X. Je drahý a to se mi líbí.
A přál/a by sis ještě něco jiného?
1/ Emre: Jen tuhle věc.
2/ Lucie: Chtěla bych hřeben.
3/ Veronika: Data na telefon.
4/ Patrik: Hodně štěstí a zdravý všem.
5/ Lenka: Myslím, že lyžařskou výbavu.
6/ Martin: Ne, jen ten Iphone X.
A co bych si přála já? Knihu Žena za oknem. A děkuji všem za rozhovor.
Za časopis Karlík děkuje Michaela Hričišová, 9. B

Vítání nového roku ve světě
Anglie
Pro Anglii jsou typické trojúhelníkové dortíčky plněné
mletým masem. Lidé si je dávají při oslavách. Druhý den
po oslavách je běžným zvykem navštívit své příbuzné či
známé a nechat se pohostit koláčem a čajem.
Rusko
V Rusku se slaví Vánoce i Nový rok v jeden samý den. Oslavy spadají podle místní
církve až na leden. K tradičním jídlům patří boršč a ovesná kaše. Jsou symbolem
naděje. Jako symbol přátelství a úspěchu najdeme v Rusku na talíři med a mák.
Rumunsko
Rumuni na Nový rok dodržují zvyky, které mají přinést štěstí. Děti se často prohánějí po
ulicích a náměstích s nově narozeným jehnětem v náručí. Kdo takové jehně pohladí, měl by
podle tradice zvané vasilica mít v novém roce štěstí.

Španělsko
O silvestrovské půlnoci přenáší televize i rozhlas
odbíjení věžních hodin na madridském náměstí
Puerta del Sol. Úderů zvonů je celkem dvanáct, s
každým úderem snědí Španělé jednu kuličku
hroznového vína, což jim má v novém roce přinést
štěstí.
Rakousko
K silvestrovské půlnoci v Rakousku patří odpočítávání
posledních vteřin starého roku, doprovází ho z rádia i televize
Straussův valčík na krásném modrém Dunaji, Rakušané se tak
tradičně do nového roku protančí.
USA
Na Nový rok se plavci vrhnou do Sanfranciského zálivu, jehož vody mají zhruba deset stupňů
Celsia. Ti nejrychlejší urazí dvoukilometrovou trasu z věznice Alcatraz do San Franciska za
půl hodiny. Této tradice se od roku 1967 účastní asi stovka lidí ze dvou plaveckých klubů.
Čerpáno a zpracováno z Google.cz
Za časopis Karlík Simona Jindrová a Tereza Kraifová, 9. A

VŠEM KARLOVÁKŮM PŘEJEME DO NOVÉHO
ROKU 2018 HODNĚ ÚSPĚCHŮ, POHODY A ŠTĚSTÍ
(HLAVNĚ VE ŠKOLE!)

