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ZIMA, ZIMA STÁLE TU JE 

 

Obrázek namalovala Denisa Straková, 3. C 



Na konci prvního pololetí začínají být mírně nervózní deváťáci, protože je čeká 

konečné rozhodnutí – kam na střední školu? Zeptali jsme se jich, jaké mají plány  

Na jakou střední školu se hlásíte? 

Proč jste si tuto školu vybrali? 

Jaký obor jste si na škole vybrali?  

 

Barbora Dobiášová, 9.B 

Chtěla bych jít na obchodní akademii Neveklov. 

Mají tam dobré obory. 

Sprtovní manamegent. 

 

Jiří Kotnauer, 9.B 

Střední škola Černoleská Benešov. 

Protože mě baví pracovat s elektrikou.  

Obor elektrikář. 

 

Linda Stupková, 9.B 

Gymnázium Benešov. 

Nevím kam jinam jít. 

Gympl nemá obor. 

 

David Strachota, 9.B 

Průmyslová škola Vlašim. 

Protože mě baví pracovat se stroji. 

Chtěl bych být mechanik. 

 

Kateřina Tůmová, 9.A 

Chtěla bych jít na zdravotní školu do Prahy. 

Nevím. 

Zubní laborantka. 

 

Veronika Štětinová, 9.A 

Jednu přihlášku bych si chtěla dát na gymnázium do Benešova a druhou na gymnázium do 

Vlašimi. 

Abych měla čas na rozhodnutí, kam půjdu dál po střední. 

Gympl nemá obory. 

 

Děkujeme všem, kteří nám odpověděli na naše otázky. 

. 

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

 

 



Divadlo Vinohrady 

Divadlo bylo poprvé otevřeno 24. listopadu roku 1907. Architekt této budovy je Alois Čenský 

který divadlo udělal v secesním stylu. Divadlo se nachází v Praze. Ředitelem tohoto divadla je 

Tomáš Töpfer. Uměleckým šéfem je Juraj Deák. 

Hry, které se v tomto divadle hrají: Kočka na kolejích, Láska na Krymu, Kdokoli, Rebelka, 

Romeo a Julie a mnoho dalších… 

Naše třída (8. B) si do tohoto divadla vyjela 

zhlédnout představení Romeo a Julie.  

A teď něco málo o této slavné divadelní hře: 

Romeo a Julie jsou mladý zamilovaný pár, 

který spolu nesmí mít nic společného kvůli 

nenávisti mezi jejich rodiči. Romeo ale Julii 

miluje a vyznává jí lásku. Na konci tohoto 

děje, ale oba umírají a rodiče se v žalu nad 

ztrátou usmiřují.  

  

Obsazení: 

Marek Lambora v roli Romea (Montekův syn) 

Sabina Rojková v roli Julie (dcera Capuletova) 

Tereza Baberová v roli chůvy  

Daniel Bambas v roli Parise, mladého šlechtice 

Antonie Talacková v roli paní Capuletové 

Svatopluk Skopal v roli pana Capuleta 

Eva Režnerová v roli paní Montekové 

Otakar Brousek ml. v roli pana Monteka 

 

Mé hodnocení- velice se mi hra líbila, bylo to krásné a zajímavé představení se skvělými 

hereckými výkony obou hlavních hrdinů. 

 

Za časopis Karlík Tereza Zelenková a Michaela Hričišová (8. B).  

 



Jarní prázdniny 2017 

6. března karlovákům začínají jarní prázdniny, které končí 12. března. Zeptal jsem se několika 

dětí, co budou dělat o prázdninách, jak se na ně těší … 

Jakub Škvor, 8. B                                                                                     

Ahoj, jak se těšíš na jarní prázdniny a proč?  

Těším se, protože jedu s rodinou na hory do Krkonoš. Jedeme 

tam na týden. Budeme bydlet na chatě u kamarádů. 

Jedeš do Krkonoš poprvé?  

Ne, do Krkonoš jedu už asi po osmé.  

Co se ti v Krkonoších líbí nejvíce?  

V Krkonoších je velice pěkná krajina i sjezdovky jsou velmi 

pěkné. 

Díky za tvůj čas. Ahoj. 

Rád jsem si na rozhovor udělal čas, nemáš zač.             Obrázek namaloval Jirka Nulíček, 3. A 

 

Lenka Provazníková, 8. B 

Kam jedeš o jarních prázdninách? 

Na hory nejedeme, protože budeme rekonstruovat dům.  

Co budeš ve volném čase dělat? 

Budu chodit ven a trávit čas s rodinou.               

Díky za tvůj čas. Čau.  

Jasný, ahoj.  

Ondřej Sochovský 8. B 

 

Ahoj. Jak se těšíš na jarní prázdniny?  

Na jarní prázdniny se těším, protože si konečně trochu 

odpočinu. 

Co budeš o jarních prázdninách dělat?  

Budu odpočívat, připravovat se do školy, chodit ven a trávit čas 

u počítače.  

Děkuji za tvůj čas. Ahoj.  

Čau.  

Za časopis Karlík Vojtěch Klápa, 8. B 

 

Obrázek namalovala Petra Hasenkopfová, 3. B 

 

 



31. ledna se na naší škole za první půlrok usilovné práce rozdával výpis 

vysvědčení. 

Zašly jsme se zeptat dětí na 1. stupni, jakou radost mají z vysvědčení. 

 

1) Jaké známky jsi dostal\a?  

2) Čekal jsi lepší nebo horší vysvědčení? 

3) Dostal jsi nějaký dárek od rodičů za vysvědčení? 

4) Zklamalo Tě tvoje vysvědčení?                                               Dneska máme vysvědčení. 

                                                                                                      To snad ani možné není! 

Adéla Garajová, 5. B                                                                    Už je dávno po škole, 

1) Dostala jsem samé jedničky .                                                tváříme se vesele. 

2) Čekala jsem mnohem horší vysvědčení. 

3) Ano, dostala jsem přívěšek. Mám z něho velikou radost.        Naši mají velkou radost, 

4) Ne, nezklamalo .                                                                    že mám samé jedničky. 

                                                                                                       Pochválí mě: “Dej mi pusu!“ 

Ondra Morávek, 3. C                                                                     budou taky dárečky? 

1) Dostal jsem samé jedničky !                                        

2) Čekal jsem horší                                                    Básničku napsala Sára Brzybohatá, 3. C    

3) S rodiči jsem byl na palačinkách. 

4) Ne! 

 

Anička Zmeškalová, 3. C 

1) Samý jedničky 

2) Myslela jsem si, že dostanu horší známky. 

3) Dostala jsem od rodičů pizzu. 

4) Ne nezklamalo mě, měla jsem zněj velikou radost.  

 

Filip Feuerstein, 5. A 

1) Na vysvědčení jsem měl samé jedničky. 

2) Čekal jsem asi horší. 

3) Jel jsem s rodiči na výlet do Prahy 

4) Ne ne  

 

Za časopis Karlík Tereza Kraifová a Simona Jindrová 8. A 

 

 

Obrázek namalovala Sára Brzybohatá, 3. C 

 



ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY 

….aneb pořád se něco děje 

Vinohradské divadlo – Romeo a Julie (William Shakespeare) 

11. ledna navštívila třída 8. B Vinohradské divadla a zhlédla představení Romeo a Julie.   

Z našeho vlastního pohledu bylo představení velmi dobré a zábavné. Herci podali dobré 

herecké výkony. Kulisy byly sice jenom na oko, ale i tak to určitě stálo za to. Všem 

doporučuji, pokud se naskytne příležitost na představení se jít podívat.  

Sám příběh Romea a Julie všichni jistě známe. Dva rody, které se nenávidí, Kapuleti a 

Montekové, které věčný svár dělí na dvě znepřátelené rodiny. Příběh vypráví o tragické lásce 

Romea z rodu Monteků a Julie z rodu Kapuletů. Romeo se do Julie na plese zamiluje a ona do 

něho. Příběh je provádí jejich láskou, až k tragickému konci, kde oba zahynou. 

V divadle nás s tímto tragickým dílem Williama Shakespeara herci dokázali seznámit, 

dokonce i v některých pasážích pobavit. Známá balkonová scéna zde samozřejmě také byla. 

Kdo by ji neznal, tak v ní Julie vypovídá o své lásce a Romeo ji uslyší.  

Takový náš závěr: Celé naší třídě přišlo divadlo pěkné, jen cesta do Prahy v mínus osmnácti 

stupních nebyla zrovna příjemná.  

Zde jsou fotografie přímo z Vinohradského divadla, které jsme našly na Internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 



Zeptaly jsme se paní učitelky Balatové na činnost žákovské rady  

Paní učitelko, prozradíte nám, co chystá žákovská rada na nové pololetí?  

Chystá se hodně věcí. Třeba turnaj ve florbale a volejbale, den úsměvů – třídy se vyzdobí 

smajlíky a portréty, každý by měl usměváčka na rozdání. 

 

Jak jste spokojená s žákovskou radou? 

Jsem a moc. Zlepšila se docházka, 7. B má hezké nápady (noví kluci) a co je fajn - dokážou 

své nápady zrealizovat. 

 

Je nějaký rozdíl mezi tím, jak pracovali žáci minulý rok a letos? 

Je to pořád stejné, a doufám, že to bude pokračovat stejně super jako teď. 

 

Děkujeme, paní učitelko a jsme rádi, že to máte ve svých rukách, protože soutěže žákovské 

rady jsou super a moc se nám líbí originální nápady, které máte. 

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

 

Zeptaly jsme se dětí na 1. stupni, jaké dárky našly pod stromečkem  

1. Jaký dárek jsi dostal(a) k Vánocům? 

2. Který dárek je tvůj nejoblíbenější? 

3. Zklamal tě nějaký dárek pod stromečkem?  

 

Sophie Novotná (4. A) 

Dostala jsem knížky a různé oblečení. 

Nejvíc jsem si oblíbila knížku Můj milý deníček . 

Ne, nezklamal mě žádný dárek. 

 

Matyáš Macke (4. A) 

K Vánocům jsem dostal vláčky, celou sadu knížek Deník malého poseroutky a aktovku. 

Nejvíc asi vláčky . 

Ne, nezklamalo mě nic, líbilo se mi všechno!    

 

Sára Lášová (4. B) 

Pod stromečkem jsem našla budík, koloběžku a knížky.  

Oblíbila jsem si koloběžku. 

Mně se líbily všechny!  

 

Jakub Biras (4. B) 

Dostal jsem hodinky, koloběžku, skateboard, 2 lístky do Cinema City a 2 knížky. 

Všechny jsem si oblíbil . 

Zklamala mě selfie tyč, protože mi nejde na můj mobil. 

 

Za časopis Karlík Simona Jindrová a Tereza Kraifová, 8. A 
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Lyžák 7. ročníků  

Zašli jsme za učiteli, kteří se zúčastnili lyžařského kurzu sedmých tříd, a zeptali jsme se jich 

na pár otázek: 

Jak se vám na lyžařském kurzu líbilo? 

Byl nějaký problém?  
Co bylo na lyžařském kurzu nejlepší? 

Jaká byla diskotéka? 

Máte nějaký vtipný zážitek? 

 

Kateřina Růžičková, třídní učitelka 4. A 

Jedním slovem -  nádhera. 

Ze začátku trochu rozzlobili pana údržbáře, ale pak 

už bylo vše v pohodě. 

Vše - lyžovačka, sníh a děti poslouchaly!!!! 

Vzhledem k tomu, že jela moje dcera Veronika, tak jsem 

se jí nezúčastnila. 

Pan učitel Hrdý opět prohrál s panem učitelem Fraňkem 

v kartách, a tak ho musel odnést na zádech ze srubu do 

jídelny.  

 

Michal Franěk  

Byl fantastický jako vždy. 

Lyžák byl hodně krátký a 

byla zima. 

Diskotéka. 

Divoká. 

Járův hopsálek – Jarda Rada rozbil rošt postele a vysvětlil to 

tím, že jen trochu hupsnul na postel. 

 

Jaroslav Hrdý, třídní učitel 5. A 

Mně se tam osobně velmi líbilo. 

Žádný problém nenastal. 

Celý lyžák byl super.  
Diskotéka byla dobrá. 

Mám hodně vtipných zážitků. 

 

 

 

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



Zeptaly jsme se sedmáků, jak se jim líbilo na horách 

Jak se ti líbilo na horách? 

Jaký byl tvůj nejlepší zážitek? 

S kým jsi byl/a na pokoji?  

 

 

Veronika Růžičková, 7. A 

Klidně bych se tam vrátila. 

Koulování v chatě. 

Nikča Bělková, Natka Manouel a Kája 

Fadlerová. 

 

 

Honza Hruška, 7. A 

Byl super, klidně bych tam byl ještě déle. Třeba 

měsíc. 

Nejlepší byla diskotéka. 

Jirka Zima, Fanda Pech, Michal Dumský a Matěj 

Brožek. 

 

 

Eva Tůmová, 7. A 

Myslím si, že to byl nejlepší lyžák 

v dějinách Karlova.  

Nejlepší byla diskotéka. (A večerky taky 

byly dobré ) 

Áďa a Vája Brzkovy a Natka Vlčková. 

 

 

Natálie Vlčková, 7. A 

Byl to můj nejlepší týden v životě. 

Diskotéka. 

Áďa a Vája Brzkovy a Eva Tůmová. 

 

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

 

 



Zimní olympiáda 

Dne 19. 1. se na prvním stupni naší školy uskutečnila   

tradiční zimní olympiáda. Jako obvykle se zde žáci 

soutěžili v několika disciplínách, které si mohli vybrat. Ať 

to byl biatlon, slalom, krasobruslení, rychlobruslení, hokej 

a psí spřežení.  

 

A tady již máme rozhovor s některými 

účastníky. Některé odpovědi nás dosti 

pobavily a u jejich psaní jsme se taky zasmáli. 

Tak je tady máte. 

Matyáš Celta, 2. C 

Ahoj, my jsme z časopisu Karlík a přišli jsme 

se zeptat na pár otázek okolo zimní 

olympiády. Ty ses zúčastnil? Nebo ne? 

Ahoj, a jo, já se účastnil, akorát jsem 

nevyhrál. 

 

 

 

Aha, tak třeba příští rok. A v čem 

ses zúčastnil?  

Soutěžil jsem se biatlonu.  

A byla to zábava nebo nuda? 

Jo, bavil jsem se. Byla to celkem 

zábava. 

Tak teda ahoj a my jdeme, užij si 

zbytek přestávky. 

Ahoj. 

 

 

 

 

 

 

 



Daniel Kočí, 2. C 

Ahoj, přišli jsme se tě zeptat na pár věcí ohledně 

olympiády, prý si vyhrál druhé místo v biatlonu. 

Ano, byl jsem druhý v biatlonu. 

A co, jaký to byl pocit být druhý? Líbila se ti 

olympiáda? 

Dobrý pocit někdy něco i vyhrát. A olympiáda se 

mi líbila, byla sranda a nemuseli jsme se učit. 

Tak to je dobře, my ti děkujeme a ahoj. 

Ahoj. 

 

Jiří Krumpl, 3. B 

Ahoj, potřebovali bychom tě vyzpovídat 

něco o zimní olympiádě, co tu minulý 

týden byla. 

Ahoj, a na co byste se chtěli zeptat? 

No tak třeba: jestli ses olympiády 

zúčastnil? Jak tě to bavilo a jestli jsi 

něco vyhrál. 

Tak já se účastnil biatlonu, akorát jsem 

nic nevyhrál. Ale alespoň byla legrace a 

nemuseli jsme se učit. 

To je nejlepší, že? Nemuseli jste se učit? 

Jo, to bylo super. Jako vždycky. 

 

Lukáš Vacek, 3. B 

Ahoj, ty ses účastnil olympiády 

taky, že? 

Jo, byl jsem na ní. 

A jakou disciplínu sis vybral? 

To si nepamatuju. Ale vím, že 

jsem nic nevyhrál. 

Aha, a bavila tě alespoň? 

Jo, to jo, byla sranda. 

Tak to jsi nám toho teda moc neřekl, ale děkujeme a ahoj. 

Ahoj. 

 

 

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

 

 


