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HALLOWEEN U NÁS NA KARLOVĚ 

 



Podzim 

Milí naši učitelé! 

Jak snášíte nepříjemné listopadové plískanice? A co při nich děláte?? 

Pan učitel Havlíček 

Já mám rád listopad.  

Opravuji a připravuji písemky a cvičení. Píšu 
poznámky Marii Huptysové ☺, občas něco přečtu, 
chodím do kina, pokecám se Simčou Jindrovou a 
Terkou Kraifovou do školního časopisu Karlík atd. 
☺☺☺ A ještě o víkendech jezdím na Slávii. 

Paní učitelka Bednářová 

Vzpomínám na letní měsíce a dovolenou u moře.  

Scházím se s přáteli u něčeho dobrého. 

Paní učitelka Kučerová 

To je zajímavá otázka ☺☺!!! Jsem ráda v teple u kamen, ráda si dám dobrou kávičku nebo 
čaj, k tomu nějakou dobrůtku a mám blažený pocit z toho, že nemusím nic dělat. 

Paní učitelka Stuchlíková 

Špatné počasí snáším špatně. Mám raději barevné dny, 
může být i mrazivo, ale mělo by svítit sluníčko☺.  

Nejlepší lék na ošklivý zamračený den je knížka a 
teplý nápoj - kakao. 

Pan učitel Pavlík 

Velmi špatně.  

Když je ošklivé počasí, tak sportuji, protože jinak 
jsem nevrlý �☺. 

Paní učitelka Oriničová 

Špatné počasí mi moc nevadí.  

Jezdím s Maxíkem na procházky, a to mně baví :-* jinak když je moc ošklivé počasí, tak si 
čtu, koukám na filmy a moc ráda vařím. 

Za časopis Karlík Tereza Kraifová a Simona Jindrová 8. A 



Zašli jsme za vítězi soutěže o halloweenskou masku a nejhezčí dýni a zeptali 
jsme se jich na pár otázek. 

Kostýmy 

Podle čeho jste se inspirovali?  
Kdo vám s maskou pomáhal? 
Co jste k výrobě potřebovali? 
V jaké masce jste šli? 
Jaký jste měli pocit z umístění? 
 
Karolína Zárubová 5. B 

Get the look  
Pomáhala mi s tím mamka. 
Karty, tekutý latex, kosmetika, potravinářské barvivo, barvy na obličej. 
Krvavá srdcová královna. 
Neobvyklý, protože většinou nevyhrávám. 

 
Jiří Nulíček  3. A 

Měl jsem černý plášť, tak jsem si řekl, že půjdu za smrtku. 
Maminka 
Černý plášť, alobal, klacek, barvy na obličej 
Za smrtku 
Dobrý. 
 
Dýně 

Klára Ladinská 2. C 

Šla jsem za čarodějnici, a tak jsme 
si řekli, že se kočka hodí k čarodějnici. Proto byla na 
mé dýni vyřezaná kočka. 
Máma mi pomáhala s kostýmem a táta s dýní. 
Dýni, nůž, barvy, lžíci a fixy 
Dobrý 
 

Jiří Nulíček 3. A 

Věděl jsem, že tohle nikdo mít nebude, tak jsem to prostě vyrobil. 
Mamka a babička. 
Dýni, plyšové myši a slámu. 
Úžasný 

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



Halloween – slaví tento svátek karlováci také doma? 

Slavíte doma Halloween? 
Dlabete doma dýně? 
Jak se ti líbil Halloween ve škole? 
 
Ondra Šusta (3. A) 
Jo, slavíme, mám na Halloween 
narozeniny, takže slavíme i ty. 
Jo, dlabeme. 
Byl hezkej. 
 
 
Anička Müllerová (3. A)  
Ne, neslavíme. 
Jo, ale dýni dlabu jen proto, abych ji přinesla na výstavku v naší škole. 
Bylo to dobrý a super. 

 
Sára Lešová (4. B) 
Ne, neslavíme. 
Někdy jo. 
Dobrej. 
 
Honza Müller (5. B) 
Ne, neslavíme. Nechce se nám. 
Ne, nedlabeme. 
Neučili jsme se, takže dobrý. 
 

Tomáš Fulín (5. B) 
Jo, slavíme. 
Jo, dlabeme, vyřezáváme, děláme dýním obličeje a někdy nám pomůžou rodiče. 
Jo, líbil se mi. Neučili jsme se, takže to bylo super. 
 
Adéla Garajová (5. B) 
Slavíme jenom u babičky. 
Dlabeme společně celá vesnice v hasičárně 
Bylo to fajn, užili jsme si legraci. 
 
Všem děkujeme za rozhovor ☺  
Škoda, že se u nás na Halloween taky nechodí koledovat jako v Americe ☺ 

Za časopis Karlík Elena Matoušková a Adéla Nulíčková, 7. A 

 

 



Z PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ KARLOVÁKŮ 

Při hodině slohu dostali šesťáci tento úkol: napsat kraťoučký minipříběh se slovy začínajícími 
stejným písmenem. Pomoct si mohli slovníkem českého jazyka. A výsledky? SKVĚLÉ! 
Poprali se s úkolem na jedničku! Jsou to pašáci!! (j.k.) 

 

Pražská požárnice postrádala požární příručku pro požárníky, protože problémový požárník 
prostříhal příručku      Michal, Adam, 6. A 

Vrtohlavý Vít vrtal vrtačkou vrt. Vršek vrtačky vibroval, vibrující vrtačce vypadl vrták. 
Vrtohlavý Vít vyhodil vrtačku voknem. Vrtohlavá Vojteška vykreslila vrtákem vránu, vola, 
vrtuli. Vrána, vůl, vrtule vypadaly věrohodně. Vrtohlavý Vít vyhodil voknem vozidla 
výbušninu, výbušnina vybouchla.    Matěj, Jirka, 6. A  

 

Pan Pokorný povídal: „paní Pokorná, posloucháte  pořad Popstar?“ „Poslouchám, poslouchá. 
Peču přitom pečivo, pečivo připálím!“                                Kája a Viktor, 6. A 

 

Zlý zahradník ze Zlína za zády zelené zmije zahvízdal. Zmije zakousla Zikmunda zelenými 
zuby.                                                                                     Tomáš, Kuba, 6. A 

 

Pan Praštěný praštil palicí počítač. Práskl přitom proud. Pan Praštěný padl na postel, postel 
praskla. Prkénko postele praštilo pana Praštěného po palici. Pan Praštěný poskakoval po 
projektoru, projektor padal pod první patro. Pan Praštěný padl. 

                                                                                       Tomáš, Saša, Pepa, 6. B 

 

Pan Palačinka pomaloval portrét paní Palačinkové. Paní Palačinková práskla pantoflí po panu 
Palačinkovi. Po práci přinesl pan Palačinka portrét Palačinků. 

                                                                                           Markéta, Sandra, 6. B 

 

Pihatá Pavla pospíchala pěšinkou. Potkala pana Pavla. Pospíchal proti Pavle pro pečící papír 
pro pečení perníčků. Protože pospíchal, propadl propastí. Pihatá Pavla pomohla Pavlovi. Pak 
pro pečící papír pospíchali pospolu.                               Veronika, Sabina, 6. B 

 

 



Všichni známe a slavíme Svatého Mikuláše, ale jak to s ním vlastně je? To si 
hned povíme. 

Kdo je vlastě Mikuláš?  

Mikuláš byl křesťan, pomáhal chudým a věřícím. Narodil se přibližně před rokem 270 
v městě Patra v Malé Asii a zemřel 6. prosince přibližně v polovině 4 stol. n. l. a pohřeb byl 
v Myře. K jeho osobě se váže plno příběhů a 
zvěstí.  

Proč se Mikuláš slaví zrovna 6. prosince?  

Mikuláš se vlastně slaví v noci z 5. na 6 prosince, 
protože v tento den Mikuláš zemřel. 

Jaké jsou dějiny tohoto svátku?  

Tato tradice má kořeny přibližně v desátém století. Tato tradice vznikla při chlapeckých 
biskupských hrách, které se držely na klášterských školách. Při hrách jeden ze žáků nesl berlu, 
kterou přebíral funkci představeného kláštera a po jeden den v roce v zastoupení svatého 
Mikuláše byl pánem školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve třináctém století byl tento svátek posunut na den Svatého Mikuláše a ještě později byla 
vymyšlena hra, ve které čeledín naděloval dětem dárky. Čeledín jménem Ruprecht měl děti 
odměňovat, ale i pokárat zároveň, a tak se k Mikulášovi postupně připojila postava anděla a 
čerta. 

A náš názor na tento svátek?  

Osobně se nám tento svátek líbí, ale čerti jsou občas až moc děsiví.  

Za časopis Karlík Tereza Zelenková a Michaela Hričišová 8. B  

 



ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY 

….aneb pořád se něco děje 

Žáci z 5. tříd se zúčastnili florbalového turnaje škol 

Žáci a žákyně 5. tříd si přivezli pohár za 3. místo ve florbalovém turnaji v Neveklově. 
Florbalového turnaje se zúčastnilo celkem 6 škol 
Benešovského okresu. 

Jak se ti tam líbilo? 
S kterým soupeřem si myslíš, že jste měli největší problém? 
Jaký máš pocit z turnaje? 
 
Viktorie Hejrová, 5. B 
Jo, bylo to hezký. 
Nejtěžším soupeřem byl Neveklov. 
Jo, super. 

 
Jakub Novák, 5. B 
Dobře. 
Nejtěžší soupeř byl Neveklov. 
Dobrý. 
 

  
Lukáš Tichý, 5. A 
Normálně. 
Nevím. 
Dobrej.  
 
Štěpán Matoušek, 5. B 
Jo, bylo to pěkný. 
Myslím si, že nejtěžší byl Neveklov. 
Jo, bylo to dobrý a hlavně je to úspěch, protože minule jsme byli poslední. 
 
Děkujeme za rozhovor a jsme rádi, že máme na Karlově tak dobré sportovce a děkujeme paní 
učitelce Nulíčkové za vedení týmu ☺. 

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

 



Dějepisná olympiáda 

Dne 24. listopadu se na naší škole konalo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnili se jí 
žáci osmých a devátých tříd. Já sám jsem se olympiády účastnil a musím říct, že zrovna lehké 
to nebylo.  

Tématem olympiády byla Marie Terezie a její doba. Otázky se bodovaly, šedesát bodů bylo 
maximum. Na postup potřebovali žáci nejméně půlku, což znamená třicet bodů. Bylo zde 
spousty různých úkolů.  

Naši školou budou zastupovat v lednu při okresní olympiádě Adéla Kmochová (8. B), Vojtěch 
Polák (8. A) a Veronika Jak již jsem zmiňoval, test nebyl zrovna 
lehký a to, co by vás mohlo zajímat, jsou otázky. Pokud se příští 
rok zúčastníte a máte na to vlohy, určitě doporučuji.  

 

 

Tyto testy jsou většinou ale velice těžké a tento nebyl 
výjimkou, proto to doporučujeme jenom těm žákům, 
které historie zajímá, nebo žákům, kteří jsou schopni 
se naučit na určité vyhlášené téma, jelikož si musíte 
dohledat i nějaké informace sami. Jestliže jste ochotni 
se nějaký svůj čas podívat na počítači i na něco jiného 
než na hry, tak už jste na půlce cesty úspěšně se 
zúčastnit.  

Jenom tak mimochodem - když se vám olympiáda 
vydaří, může vám potom pomoci dostat se na školu, kterou chcete. A další jako třeba to, že si 
otestujete své historické zkušenosti. 

 

 

 

 

 

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

 

 



O NEVEKLOVSKÝ MĚŠEC – FLORBAL 

Další skvělý karlovský úspěch zaznamenali kluci z 6. – 8. tříd ve florbalu, kdy vyhráli ve 
finále nad Gymnáziem Benešov  

a vybojovali 1. místo!!! 

 

 

 

 

Navíc byl Vojta Klápa (8. B) vyhlášen nejlepším střelcem 
turnaje. 

 

 

 

 

Kluci postoupili do krajského finále a budou bojovat s těmi nejlepšími týmy Čech. 

Držíme palce!!!!! 

 

Zleva sedící: Michal 
Dumský, Adam Balík, 
Kuba Hart, Vojta 
Klápa, ležící brankář 
Honza Hruška, klečící 
zleva: Pavel Rynda, 
Vojta Suk, stojící 
zleva: Miloš Černý, 
David Škvor, Dominik 
Šťovíček, Matěj Tichý 

 

 

 

 



Na Karlově se učilo jako ve 30. – 40. letech 20. století.  

Všechny děti 2. tříd i my paní učitelky a asistentky jsme se vrátily do starých dob a jeden celý 
týden jsme v rámci projektu učily jako za časů našich prababiček.  

Děti se totiž dnes ve škole už 
zcela běžně setkávají se 
skupinovou, individuální, 
projektovou výukou, a proto 
jsme se rozhodly ukázat dětem, 
že to, co je nyní běžné, dříve 
děti nezažívaly.  

 

 

A jak nejlépe toho dosáhnout, než jim ukázat 
opak? Vystěhovali jsme třídy, uklidili všechny 
obrázky, schovali techniku, dali pryč vše, co 
bylo jen trochu zajímavé. Oblékly jsme se jako 
vážené slečny učitelky a připravily si nezbytné 
ukazovátko i rákosku.  

 

Rodiče byli naštěstí vstřícní a jako vždy nám 
velmi pomohli, když děti oblékli do dobového 
oblečení, na svačinu jim připravili chléb s 
máslem a nechali nás dělat naší práci, jejíž 
součástí byly i dobové tresty, jako třeba 
klečení v koutě.  

 

 



Po prvním dni jsme nemohly uvěřit tomu, že 
všechny děti dokázaly celou vyučovací 
hodinu sedět s rukama za zády, 
nevykřikovaly, nedožadovaly se pozornosti a 
dokonce tu svou udržely, ačkoliv jsme se ani 
jednou neprotáhly, nevyskočily z lavice, 
nesoutěžily, ani nezpívaly …  

Zkrátka jen a pouze frontální vyučování. 
Výklad, poslech, psaní do sešitu. Najednou 
jsme neměli ve třídě jediné dítě s poruchou 
pozornosti. Děti se hlásily, plnily úkoly, 
nezlobily a domů odcházely se slovy, že lepší 
výuku ještě neměly. Mnohé z nich to 
prohlašovaly i po celém týdnu takového 
vyučování.  

 

 

 

No nevím, jestli tedy dnes my učitelé neděláme něco 
špatně. Ke každému přistupujeme individuálně, 
neustále se snažíme děti zabavit, upoutat je, zpestřit 
jim výuku, vše se jim snažíme podat zajímavě a oni 
jsou pak šťastní za výuku bez toho všeho? V každém 
projektovém týdnu se snažíme o to, aby přinesl něco 
nového nám všem. A závěr tohoto týdne? Děti mají 
rády pevný řád, vidí v něm jistotu a bezpečí! (k.n.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



VZPOMÍNÁME 

Freddie Mercury 

Freddie Mercury se narodil 5. září 1946. Byl to britský zpěvák, člen rockové skupiny Queen a 
skladatel. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších zpěváků v historii, proslulý byl i 
svým charizmatem a extravagantností při vystupování. Jeho smrt byla zapříčiněna chorobou 
AIDS, na kterou zemřel:  24. listopadu 1991.  

Queen je britská rocková hudební skupina, která má své 
počátky už v roce 1968. Je považována za jednu z 
nejlepších a nejvlivnějších hudebních skupin všech dob. 
Původně v roce 1970 skupinu tvořili kytarista Brian May, 
zpěvák Freddie Mercury a bubeník RogerTaylor, o pár 
měsíců později se k nim přidal 
baskytarista JohnDeacon. Počínaje rokem 1973 vydali 
patnáct studiových a pět živých desek, řadu kompilací 
a singlů. Osmnáctkrát obsadily jejich nahrávky první 

příčku albových hitparád po 
celém světě.  

 

 

Kolem roku 1989 se začalo veřejně spekulovat o jeho špatném 
zdravotním stavu. Byl fyzicky i psychicky unaven. Se 
skupinou ještě natočil album Innuendo (únor 1991) – 1. v 
Británii a 30. v USA. Dne 23. listopadu 1991 oznámil, že 
trpí AIDS a 24. listopadu 1991 kolem 19. hodiny zemřel. V 

tento den shodou okolností zemřel také bubeník skupiny Kiss Eric Carr. Znovu vyšel 
singl Bohemian Rhapsody jako hold zemřelému příteli a dostal se na první příčku 
britské hitparády. 

Napsali jsme o tomto zpěvákovi proto, že nás zaujal a vzpomínali jsme 25 let od jeho úmrtí. 

Alba: 

• Mr. Bad Guy (1985) 

• Barcelona (1988) s Montserrat Caballé 

• The Album (1992)  

• The Great Pretender (1992)  

Čerpáno a zpracováno z Wikipedie a Google.  

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

 


