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NOVÉ  NOVÉ  NOVÉ  NOVÉ 

Otevíráme novou pravidelnou rubriku se stejnými otázkami pro všechny paní učitelky, paní 

vychovatelky a pány učitele na naší škole. Dozvíte se z jejich odpovědí mnoho zajímavého 

z jejich mladého školního života, neboť i oni byli kdysi žáky základních škol a prožívali 

šťastné i méně šťastné chvíle svého dětství. A jaké mají plány do budoucna???? 

1/ Jaké máte koníčky? 

2/ Jaký byl Váš největší průšvih ve škole? 

3/ Jaké máte plány do budoucna? (třeba za 10 let) 

4/ Čím byste byl/a, kdybyste nebyl/a učitelem? 

 

paní zástupkyně Věra Hozová 

 

Ráda zpívám, cvičím a mám ráda turistiku. 

Jsem učitelské dítě, takže jsem musela být 

hodná, ale jednou jsem prý byla v sedmé třídě 

drzá. 

Budu se těšit na důchod.  

Byla bych historičkou. 

 

 

 

pan ředitel Svatopluk Česák 

Moc jich není, ale mám rád sport, 

historii, cestování a vaření. 

Měl jsem 3 z chování. 

Budu v důchodu a budu cestovat. 

Byl bych restaurátorem. 

 

 

 

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



Třídní učitelé 6. tříd 

Po prázdninách bychom Vás zase chtěli přivítat v naší škole a také prvním číslem časopisu 

Karlík na tento školní rok. Naše skupinka si pro vás připravila rozhovor s třídními učiteli 

našich šesťáků. A to s panem učitelem Michalem Fraňkem, třídním učitelem 6. A, a paní 

učitelkou Věrou Čechovou, která je třídní učitelka 6. B.  

Pan učitel Michal Franěk, třídní 6. A 

Dobrý den pane učiteli. Máme na vás pár otázek do Karlíka, máte chvilku čas? 

Ale samozřejmě, na co byste se chtěli 

ptát? 

Vy jste dostal šesťáky jako třídní, tak 

bychom se chtěli zeptat, jací jsou, 

jestli vás třeba zlobí? 

Ne, jsou super a mám je docela rád, o 

tělocviku nezlobí, ale jinak nevím, 

protože ačkoliv jsem  

jejich třídní učitel, tak je vůbec 

neučím, mám je jen na ten tělocvik 

tak to je docela zajímavé! A jak jste 

se s nimi sblížil? 

Tak seznámili jsme se výhradně na 

adaptačním výletu. 

Takže jste s nimi zatím spokojen?. 

Zatím ano, tak doufám, že jim to vydrží.  
Děkujeme za rozhovor a na shledanou. 

Nemáte zač a ahoj. 

Paní učitelka Věra Čechová, třídní 6. B 

Dobrý den, paní učitelko. Mohli bychom se 

Vás se zeptat na pár otázek do časopisu 

Karlík? 

Ano, co byste chtěli vědět? 

Pár otázek ohledně šesťáků. Například jak 

moc zlobí? 

Zatím si nemám moc na co stěžovat, 

jelikož mě moc nezlobí. 

Ale co není - může být!  Jak jste se s nimi 

seznámila? 

Já už je znám z minulého roku, takže si je 

pamatuji. 

Doufáme, že jim to vydrží, protože co my 

si pamatujeme, tak my jsme v šesté třídě  

nedokázali vydržet v klidu ani deset minut. 

No tak v to, že jim to vydrží, doufám. 

Tak my vám s nimi popřejeme jenom hodně štěstí a na shledanou. 

 

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



Učitelé a prázdniny 

Každý z nás miluje prázdniny a nechce, aby někdy skončily, ale jak to vlastně vidí naši 

učitelé?  

1) Pan učitel Šobr 

2) Pan učitel Havlíček 

3) Paní učitelka Všetečková 

4) Paní učitelka Oriničová  

Co jste dělali o prázdninách?  

1) Udělali jsme si krásnou dovolenou na Krétě a potom jsme hlídali pejska. 

2) Různě jsem cestoval. 

3) Jeli jsme se podívat do Českého Švýcarska, do Řecka a na pak jsme byli na chalupě. 

4) Byla jsem v jižních Čechách, sportovala a hlídala svého vnoučka Maxe. 

Bylo něco, co jste chtěli dělat o prázdninách, ale neměli na co čas?  

1) Ne.  

2) Ne. Vše jsem stihl. 

3) Chtěla jsem více sportovat a letět k moři. 

4) Nestihla jsem uklízet.  

Mysleli jste někdy na školu? 

1) Ano, denně.  

2) Ano. Na školu jsem myslel pořád. 

3) Jedině pozitivně. 

4) Jistě že ano. 

Bylo něco, co se Vám na prázdninách nelíbilo?  

1) Nelíbilo se mi velké horko. 

2) Vše bylo v pořádku.  

3) Nebyl žádný problém. 

4) Vše se mi líbilo. 

Přišlo vám, že byly prázdniny dlouhé nebo krátké?  

1) Podle mě byly velmi, velmi, velmi dlouhé. 

2) Byly dlouhé. 

3) Přišly mi střední. 

4) Byly velmi dlouhé.  

 

Děkujeme mockrát našim pánům a paním učitelkám, že si na nás udělali čas a odpověděli na 

naše otázky!!  

Za časopis Karlík Tereza Martínková a Michaela Hričišová, 9. B.  

 



LETNÍ PRÁZDNINY 2017 

Jako každý školní rok byly tady jedny velké krásné letní prázdniny, které trvají dva měsíce. 

Proto jsem se šel zeptat velkých spolužáků, co dělali o této velké pauze: 

Jakub Škvor, 9. B 

Ahoj, Kubo, mohl bych se tě prosím zeptat, co jsi dělal o letních prázdninách? 

Jakub: No... já jsem letěl do Itálie a tam jsem strávil půlku prázdnin.  

A co jsi dělal pak? 

Jakub: Byl jsem u babičky a pak už jen relaxoval doma a připravoval do 

školy.  

Takže sis užil prázdniny? 

Jakub: Ano, a moc  

 

Filip Ngo Minh Tuan, 9. B 

Čau, Filipe, můžu se tě prosím zeptat, jak si strávil letní prázdniny? 

Filip: Tak já byl spíš doma a odpočíval si od školy a relaxoval. 

A byl si někde mimo domov? 

Filip: Jo, byl jsem u babičky. 

Takže si spíš jen relaxoval a nic nedělal.  

Filip: Nějak tak. 

 

Damián Devera, 9. B 

Čau, Damiáne, mohl bych se tě prosím zeptat, co jsi dělal o letních 

prázdninách? 

Damián: Já byl o prázdninách na táboře 

A jakém? 
Damián: Byl jsem na táboře, který se zabýval kendem a japonskou 

kulturou, takže jsem si to tam užil, protože mám rád Japonsko. 

Tak to je super, takže sis užil prázdniny? 

Damián: Ano, užil.  

A byl jsi ještě někde? 

Damián: Jojo, byl jsem i u babičky. 
 

Vojta Polák 9. A 

Ahoj, Vojto, mohl bych se tě prosím 

zeptat, co jsi dělal o letních 

prázdninách? 

Vojta: Tak já byl na tanečním soustředění a v Krkonoších. 

Takže sis to užil? 

Vojta: Ano, a hodně. 

To je super a byl si ještě někde? 

Vojta: No, pak zbytek jsem strávil doma a připravováním na školu. 

 

Za časopis Karlík Denis Hlaváč, 9. B 

 

 



ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z KARLOVA 

……aneb pořád se něco děje 

 

Besip 

Zašli jsme za žáky prvního stupně a zeptali jsme se jich na pár otázek ohledně kurzu BESIPU                   

(bezpečnosti silničního provozu), který probíhal na naší škole. 

Co všechno jste viděli a dělali? 

Naučili jste se něco nového? 

Jak se vám tam líbilo?  

 

Klárka Schwarzová, 3. B 

Pán nám říkal co je v hasičském autě, co se může stát při 

požáru, zkoušeli jsme si zacházet se zbraněmi, ukazovali 

nám, kde je v hasičském autě kamera. 

Jak může začít hořet. 

Líbilo, hodně. 

 

Tomáš Čepera, 4. A 

Učili jsme se masáž srdce. Jezdili na koloběžkách, učili jsme se dopravní značky, vodili jsme 

si cvičené psy, ukazovali nám honičku s auty. 

Poznávat značky a jak se v požárním autě pouští houkačka a mluví do mikrofonu. 

Jo, bylo to super. 

 

David Hrbek, 5. A 

Chodili jsme a jezdili na koloběžkách. 

Ani ne. 

Bylo to boží!  

 

Martin Kotouč, 5. A 

Odpovídali jsme na otázky. 

Ne. 

Moc ne, skoro vůbec. Bylo to nudné. 

 

Obrázky čerpány z Google. 

Za časopis Karlík Ondřej Šmakal, Adéla Nulíčková a Marie Huptysová 9. A. 
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EXKURZE V HRUSICÍCH U TÝNCE NAD SÁZAVOU 

Ve čtvrtek 21. září 2017 se žáci sedmých tříd vydali na rybářskou exkurzi do Hrusic u Týnce 

nad Sázavou. U rybníka nejprve proběhla krátká přednáška na 

téma „Hospodářský význam chovu ryb“, následovala pitva kapra 

a pak již žáci sami rozbalili rybářské náčiní a snažili se o úlovek.  

Kdo chtěl mít svačinu jistou, raději přistoupil k opékání 

špekáčků. A nejlepší rybáři? Podívejte se na fota!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.b. 



TALENTOVÁ SOUTĚŽ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ NA KARLOVĚ 

V září jsme ve školní družině přivítali nové kamarády, prvňáčky. Abychom se všichni lépe 

poznali, připravili jsme "Talentovou soutěž ". Moc jsme si to užili.  

Děkujeme žákům 5. B za úžasnou 

spolupráci. Jsme rády, že se k nám vracíte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vychovatelky ŠD 

 


