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Zašly jsme za dětmi na 1. stupni a zeptaly se jich,  

jak se připravují na Den matek. 

1. Slavíte Den matek? 

2. Koupili nebo vyrobili jste něco mamince? 

3. Udělali jste teď v poslední době mamince radost? 

 

 

Sofie Novotná 4. A                                                                       

1. Slavíme! 

2. Ještě ne, ale chystám se  

3. Ano, tím, že jsem jí pomáhala s úklidem. 

 

Helča Petzoldová 5. B 

1. Ano, slavíme 

2. Koupím jí růži z lásky! 

3. Jo, uklidila jsem jí pokoj 

 

Vít Čáp 3. C 

1. Slavíme! 

2. Já spíš vyrábím a už se na to chystám  

3. Ano, dostal jsem 1 z diktátu, tak byla ráda  

 

Za časopis Karlík Tereza Kraifová a Simona Jindrová 8. A 

 

Maminka je moje zlato, 

a to ze všech nejdražší. 

A když občas zazlobím,  

stejně je ta nejlepší! 

Denisa Straková, 3. C 

 

Naše milá maminko,  

svátek máš až zítra.  

Rodina tě má moc ráda,  

protože jsi skvělá máma! 

Sára Brzybohatá, 3. C 

 

                             Moje krásná maminko,  

                             usměj se jen malinko. 

                             Hned budu den lepší mít  

                             a šťastně se mi bude žít! 

                             Filip Kalina, 3. C 

 



DOCELA ZAJÍMAVÁ ANKETKA: 

Zašly jsme za učiteli, abychom se zeptaly na jejich oblíbenou knihu 

 

1. Jakou knihu rádi čtete? 

2. Kdo tuto knihu napsal? 

3. Proč se Vám tato kniha líbí? 

4. Kdy jste si tuto knihu pořídil/a? 

5. O čem tato kniha vypráví? 

 

Paní učitelka Bednářová 

1. Pěšky mezi buddhisty a komunisty. 

2. Ladislav Zibura. 

3. Je vtipná a je o cestování a já cestování miluju. 

4. Doslala jsem ji k Vánocům (jako dárek). 

5. Nešikovný mladý muž ujde 1 500kilometrů pěšky v Nepálu a 

v Číně. Dějí se mu hrozné věci, ale on se jim jen směje. 

 

Pan učitel Pavlík 

1. Náš děda Josef. 

2. Antonín Kachlík. 

3. Protože je veselá a humorná. 

4. Dostal jsem jí před 20 lety. 

5. Vypráví o životě vinařů na jižní Moravě. 

 

Paní učitelka Všetečková 

1. Karkulín ze střechy. 

2. Astrid Lindgrenová. 

3. Je velice zábavná. 

4. Tuto knihu mám už od mých7 let. 

5. Vypráví o mužíčkovi, který bydlí na střeše za 

komínem a létá a rád jí. 

 

Pan učitel Franěk 

1. Příběh lidského těla.  

2. Daniel Lieberman 

3. Vysvětluje souvislosti o tom, jak funguje lidské tělo. 

4. Koupil jsem si ji v únoru, myslím. 

5. Knížka vypráví o lidském těle v kontextu evoluce v protikladu se 

současným životním stylem. 

Obrázky čerpány z Googlu. 

Za časopis Karlík Tereza Zelenková a Michaela Hričišová 8. B 



Anglie 

Ptali jsme se našich spolužáků, kteří jedou na tradiční karlovský zájezd do Anglie, jak se tam 

těší, co si tam koupí apod. 

Jako prvního jsme se ptali Filipa Ngo MingTuana 

Ahoj, Filipe, jak se těšíš na výlet do Anglie? 

Filip: Do Anglie se těším moc, rád totiž poznávám nová místa. 

Na jaká místa se nejvíc těšíš? 

Filip: Nejvíc se těším asi na Big Ben. 

Jak si představuješ rodinu, ve které budete bydlet? 

Filip: Doufám, že to budou milí lidé  

S kým budeš na pokoji? 

Filip: Na pokoji budu s Jakubem Škvorem a Martinem Mrhou. 

Tak dobře díky za tvůj čas a snad si to užiješ, čau  

 

Jako dalšího jsme oslovili Jakuba Škvora 

Ahoj Kubo, rádi bychom se tě zeptali, jak se těšíš do Anglie? 

Kuba: Do Anglie se těším hodně, konečně si trochu i odpočinem od školy a hlavně to bude 

(snad) zábava. 

Jaká místa bys chtěl navštívit? 

Kuba: Asi nejvíc bych se rád podíval na Londýnské z Oka. 

Budeš si něco kupovat v Anglii? 

Kuba: Na to se taky hodně těším, že ochutnám nová jídla, jako třeba 

nějaké sladkosti. Takže ano, budu si tam určitě něco kupovat. 

Jakou rodinu si myslíš, že budeš mít? 

Kuba: Představuju si rodinu, se kterou si budu rozumět, a budu se 

všemi členy dobře vycházet.  

Tak jo, děkujeme za tvůj čas a snad si to tam užiješ    

 

A jako posledního jsme se ptali Ondřeje Sochovského 

Čau, Ondro, rádi bychom se tě zeptali, jak se těšíš na výlet do 

Anglie? 

Ondra: Do Anglie se těším hodně, dost se těším na obchodní 

střediska, rád bych si tam koupil nějaké anglické knížky. 

Na jaká místa by ses chtěl nejvíc podívat? 

Ondra: Asi na Shard   

Jakou si představuješ rodinu, ve které budete bydlet? 

Ondra: Je mi to jedno, ale chtěl bych s nimi vycházet dobře 

S kým budeš na pokoji ? 

Ondra: Na pokoji budu s Damiánem Deverou a Martinem Novotným 

Děkuju za tvůj čas a snad si to tam užiješ  

 

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



Volné pondělky 

Jak každý asi ví, 1. a 8. května je státní svátek. Pro nás všechny ve škole to znamená volno. 

Prvního května slavíme Svátek práce a osmého května si připomínáme Den vítězství nebo se 

tomuto dni také říká Den osvobození. V tento den totiž byla podepsána kapitulace Německa, 

která ukončila 2. světovou válku. My jsme si pro vás připravili rozhovor tentokrát s 

karlovskými učiteli, ptali jsme se jich, jaké plány mají v tyto dny. 

Kristýna Nulíčková  

Dobrý den paní učitelko, mohli bychom se vás zeptat na pár otázek? 

Ale samozřejmě, co byste potřebovali? 

Chtěli bychom se vás zeptat, co budete dělat 1. a 8. Května? 

No tak prvního května jsem se svezla v Lamborghini. A byl to dárek. 

A jak se vám líbilo? 

Jízda byla pěkná a líbilo se mi to. 

A co plánujete na osmý květen? 

V plánu mám jednodenní cyklovýlet s rodinou někam za Prahu. 

Tak to vám přejeme. Děkujeme a na shledanou. 

Na shledanou. 

 

Jaroslav Hrdý  

 

Dobrý den pane učiteli, chtěli bychom se vás zeptat na pár otázek. 

Co byste potřebovali? 

Jste strávil 1. květen a jak strávíte 8. květen, dny volna? 

No tak prvního května jsem byl na dvou koncertech, a to ve Vlašimi na koncertu kapely Jelen 

a potom v Benešově na kapele Čechomor. 

Tak to se ani nemusíme ptát, jestli se vám líbilo, ale i tak se zeptáme. 

No tak samozřejmě, že se mi oba koncerty líbily. 

A co plánujete na 8. května? 

Strávím tyto volné dny v Polsku. 

Tak to vám přejeme. A děkujeme vám za rozhovor. 

Není zač Na shledanou. 

Na shledanou. 

 

Irena Hellerová  

 

Dobrý den, mohli bychom se zeptat, jak strávíte 1. a 8. květen? 

Ale ano, 1. květen jsem strávila na chatě a obdělávala jsem tam záhony. 

Takže jste si moc zábavy neužila, že. 

No, moc ne. 

A na osmého máte něco naplánovaného? 

Nejspíš budu dodělávat záhonky, abych to nemusela dělat později. 

Tak my vám děkujeme za rozhovor a na shledanou. 

Na shledanou. 

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

 



Zeptaly jsme se deváťáků, kam se dostali na střední školu 

Deváťáci poprvé povinně absolvovali přijímací zkoušky na střední školy, teď s napětím 

očekávají výsledky přijímacího řízení. Jak to všechno dopadlo? 

Na jakou střední školu dal/a přihlášku? 

Která střední škola nakonec „vyšla?“ 

 

Linda Stupková (9. B) 

Na Gymnázium do Benešova a na Gymnázium do Vlašimi.  

Dostala jsem se na obě, ale půjdu do Benešova. 

 

 

David Strachota (9. B) 

Dal jsem si přihlášku na Střední průmyslovou školu do Vlašimi.  

Dostal jsem se tam. 

 

Denisa Cermanová (9. B) 

Na Pedagogické lyceum Beroun a na obor 

Předškolní a mimoškolní pedagogika a taky Beroun. 

Vyšlo mi oboje, a tak jsem se rozhodla, že půjdu na 

Pedagogické lyceum. 

 

 

 

Miloš Kovář (9. B) 

Na Střední zemědělskou školu do Benešova – na obor 

zemědělec, farmář – a pak ještě jednu do Vlašimi – na obor 

kuchař, číšník. 

Nakonec jsem se rozhodl, že půjdu na Střední zemědělskou 

školu do Benešova. 

 

Veronika Jakubcová (9. B) 

Dala jsem si na Přírodovědné lyceum Benešov a na Sportovní 

management Neveklov.  

Dostala jsem se na oboje a ještě se rozmýšlím.  

 

 

 

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

 

 

 

 



ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY 

…..aneb pořád se něco děje 

Holka Kluk 

28. dubna se na naší škole uskutečnila soutěž pro žáky 1. a 2. stupně, která se jmenovala 

Holka - kluk. Soutěž spočívala v tom, že se kluci převléknou za holky a holky za kluky. 

Soutěž pořádala žákovská rada. Zúčastnilo se jí celkem dost žáků a tříd, ale vyhrát mohl jen 

jeden jednotlivec a jedna třída za první a za druhý stupeň.  Za první stupeň byl podle členů 

poroty z devátých tříd nejlepší Jakub Růžička z jednotlivců z 1. A a 4. A za třídu a za druhý 

stupeň Marek Novotný jako jednotlivec a 7. A za třídu.  

Marka Novotného jsme se zeptali na pár otázek: 

Kdo ti pomáhal připravovat masku?   

Jak ses cítil v dámském oblečení? 

 

Mamka a Adéla Brzková, která mi půjčila boty. 

Hrozný, a nejhorší byla podprsenka, která všude tlačila a 

škrábala. Nechápu, jak to můžete, holky, nosit.   

 

Nám se tato akce líbila, jelikož byla dost vtipná. A děkujeme devátým třídám za informace a 

doufáme, že se tato soutěž bude konat i za rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv školy 

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



TAK TROCHU ZVLÁŠTNÍ……ČEŠTINA 

 

V šesté třídě probírají kluci a holky slohový útvar – popis 

pracovního postupu. Klasický popis najdeme všichni například 

v kuchařských knihách.  

A tak dostali zvláštní úkol: uvařit, upéct, usmažit…prostě 

připravit jídlo úplně sami, bez pomoci maminek tatínků, 

babiček…., přinést na ochutnání do školy a podělit se s ostatními o tajnostech 

kuchtění.  

Pak nastala všeobecná – promiňte nám ten výraz – „žranice“, kdy si každý 

mohl vybrat, jaké jídlo chce a také vybrat jakékoliv množství z nabízených 

vzorků. Nejednou se stalo, že v jedné ruce svírali kluci kousek pizzy, v druhé 

ochutnávali kousek sladké čokoládové rolády.  

Nakonec všichni uznali, že maminky, které vaří každý den a starají se o žaludky svých 

nejbližších, to mají sakra těžké! Snad si to karlováci uvědomí a začnou sem – tam maminkám 

i pomáhat!!!                                                                                                                          j.k.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

(foto – archiv školy) 



Týden řemesel na Karlově 

 

To, že se děti naučí nejvíce praxí, zkušeností, zážitkem, 

vytvořením vlastního názoru, už na Karlově víme docela 

dlouho. Proto se ve druhých třídách s dětmi učíme nejen 

počítat, rýsovat, číst s porozuměním, psát správně podle 

českého pravopisu, ale především jim díky 

projektovému vyučování přibližujeme důležité aspekty 

života.  

Jedním z nich jsou třeba i české tradice a jejich 

udržování. Z tohoto důvodu jsme dětem naplánovali 

exkurzi do skanzenu Přerov nad Labem, kde jsme si připomněli tradici Velikonoc, ale i stará 

řemesla a život v dobách minulých. A protože se děti podivovaly nad některými řemesly, 

napadlo nás seznámit se s nimi trochu více. A jak nejlépe?  

Projektovým týdnem řemesel, při kterém děti zjišťovaly, co jsou 

to vlastně řemesla minulá a současná, jak velmi byla důležitá dříve 

a jak moc je potřebujeme i nyní. Doma řešily, co je vlastně práce 

rodičů, co dělají jejich babičky, dědové …, pak měly za úkol 

vybrat si jedno řemeslo a to celý týden prezentovat. Jeden den 

přišly oblečené v duchu svého řemesla a měly potřebné pomůcky 

ke své práci. Své řemeslo nejen převedly, ale i pověděly a napsaly 

o něm co nejvíce zajímavého. Většina dětí čerpala ze své rodiny, 

někde našly doma úplné poklady. Vlastně se musely najednou více 

zajímat o to, co dělají jejich rodiče, prarodiče, jak je jejich práce pěkná, 

ale někdy třeba i těžká. Jak je důležité řemesla udržovat, protože bez 

řemeslníků bychom vlastně neměli 

např. kde bydlet, ani co jíst.  

Díky tomuto týdnu vznikla i 

jednodenní spolupráce se stavebním 

učilištěm J. Nohy, kde jsme si 

domluvili exkurzi a kde nás velmi 

mile přijali. Nejprve nám ukázali 

školu, pak nás mistři jednotlivých oborů provedli po 

svých dílnách a spolu s učni nám předvedli svá řemesla v 

praxi. Viděli jsme při práci truhláře, instalatéry, 

aranžérky, švadleny, zedníky. Děti si mohly vše 

prohlédnout, někde i něco zkusit a u aranžérů si vyrobily 

papírovou pampelišku. Děti odcházely s nadšením a s poznáním, že je každé řemeslo potřebné 

a důležité.  

Opět se nám potvrdilo, že děti musí především zkoumat a učit se pomocí zkušenosti a zážitku, 

který jim nikdo nevezme. 

k.n. 

 

 



DEN SLUNCE 

Dne 3. května se slaví Mezinárodní den Slunce, kdy si 

připomínáme význam sluneční energie pro planetu Zemi 

jakožto hvězdy, která je nejblíže naší planetě. Slunce nám 

dodává energii a probouzí vše živé, proto jsme si chtěli tento 

den připomenout i na Základní škole Karlov.  

Žáci prvního stupně si o významu Slunce povídali celý 

týden, kdy v rámci některých hodin vytvářeli projekty o 

Slunci, čerpali z různých materiálů, knih, internetu a ve 

skupinkách zpracovávali zjištěné poznatky. Následně byly z 

každé třídy projekty vybrány a nyní nám krášlí chodby 

školy.  

 

Jednotlivé třídy také 

navštívili žáci ze 7. tříd a 

připravili pro děti zajímavé 

prezentace o Slunci, o sluneční soustavě a o Zemi.  

Se Sluncem jsme se rozloučili v pátek, kdy žáci a učitelé 

přišli ve žlutém oblečení a pro děti byla připravena stezka s 

úkoly, které s pomocí učitelů plnily. Děti musely z písmen 

složit planety sluneční soustavy a správně je seřadit. Složit 

puzzle, správně seřadit rozstříhané věty o Slunci, aby dávaly 

smysl a vypsat, proč je pro nás Slunce důležité. Skládaly z 

kamenů obrázky, házely asteroidy do černé díry a každá třída 

vymyslela o 

Slunci báseň.  

 

Celý týden také děti sbíraly žlutá, červená a 

oranžová víčka, ze kterých jsme v pátek vytvořili 

veliké slunce, děti a učitelé posloužili jako 

paprsky. Víček se sebralo opravdu hodně, takže 

jsme byli rádi, že je můžeme dát kamarádovi 

Mírovi. Den se moc povedl a děti si odnesly 

spoustu informací o Slunci a sluneční soustavě.  

 

 

 

A jelikož se nám tento den sluníčko neukázalo, tak 

jsme na okamžik rozsvítili okolí Karlova my.  

                                                                                                                                                 

Foto – archiv školy 

 

m.h. 


