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Paní učitelky učily svoje třídy tři roky a teď se s nimi musí rozloučit 

Jak jste byly spokojeny se svojí třídou? 

Jaký byl váš nejlepší společný výlet? 

Jaký byl se třídou nejlepší zážitek? 

Na co budete nejvíce vzpomínat? 

 

Paní učitelka Radka Skalová, 3. A 

Moje třída je úžasná. (Ostatně jako většina tříd v naší škole ) 

Moji žáci mi vždy připadají nejlepší! 

Výlet těžko lovím v paměti, nějak se mi ve vzpomínkách 

výlety vlévají dohromady, ale velice se mi líbila letošní 

Andersenova noc. Moc jsme si ji společně užili. 

Krásných zážitků je spousta, ale jeden z nejlepších je 

vzpomínka na přípravu na letošní vánoční jarmark. Děti byly 

nadšené z vyrábění dárků, velice se těšily na výrobu i na 

samotný Jarmark. Ve třídě byla krásná tvůrčí a přátelská 

atmosféra. 

Na jejich úsměvy! Na rozzářené oči, když se jim něco povedlo, na jejich milé vtípky a 

lumpárny.  

Paní učitelka Kristýna Nulíčková, 3. B 

S mou třídou se hezky pracovalo. Děti byly rády za každou neobvyklou výuku. Vždy 

s nadšením (někdy možná hlučněji). Ale pěkně spolupracovaly. 

Měli jsme mnoho společných výletů. Vždy jsem si je 

s dětmi užila. A nejlepší? Asi škola v přírodě. Tam byla 

příležitost se poznat trochu jinak. 

Každý projektový týden a jeho konečný výstup byl 

zážitek. Asi nejvíc minulý rok -  to byl svatební obřad 

dvou kamarádů ze třídy u zříceniny i v obřadní síni, na 

to nikdy nezapomenu. 

Na celou třídu i na jednotlivce. Vytvořili jsme si mnoho 

společných zážitků, díky nimž budu na „své“ žáky 

vzpomínat ráda. 

Omlouváme se, že zde nemáme napsanou 3. C, ale jejich třídní paní učitelka Petra Kleinová je 

na mateřské dovolené, takže nám nemohla odpovědět na otázky. Jinak děkujeme, paní 

učitelky, za Vaše odpovědi a děkujeme za Váš čas, který jste nám poskytly. 

 



Loučí se i učitelé páťáků. Proto jsem se jich zeptala, jak se oni budou prožívat 

loučení se „svými dětmi.“ 

Paní učitelka Růžičková 5. A:  

1. Na co nejraději se svou třídou vzpomínáte?  

Když jsem se nedávno po úraze vrátila po týdnu do školy a ozvalo se: ,, 

Konečně už jste tady! Vy jediná nám rozumíte.“ To potěšilo. 

2. Jste ráda, že jste se stala na 2 roky třídní učitelkou těchto dětí?  

Určitě ano. 

3. Máte ve třídě nějaké zlobivé děti?  

Pokud jsou děti zlobivé, znamená to, že jsou zdravé. A já mám třídu 

plnou zdravých dětí.  

4. Pojedete někam na poslední společný výlet?  

Máme školu v přírodě, spíše si uděláme nějaké zajímavé dopoledne na rozloučenou. 

5. Chtěla byste si svou třídu ponechat?  

Samozřejmě! Vzájemně se známe a pomáháme si.  

6. Myslíte, že za Vámi budou děti chodit, až budou starší?  

 To nikdy nedokážu odhadnout. Některé děti z minulých tříd za mnou chodí dodnes, jiné 

dělají, že mě neznají.  

7. Víte už, jakého budou mít nového třídního učitele?  

Bohužel, nevím.  

8. Jaký největší průšvih Vám děti udělaly? 

Žádný !!! Jak říkám, jsou to zdravé děti.  

 

Paní učitelka Štětinová 5. B: 

1. Na co nejraději se svou třídou vzpomínáte?       

Skvěle jsme si užili Noc s Andersenem.  

2. Jste ráda, že jste se stala na 2 roky třídní učitelkou těchto dětí? 

Určitě, jsou prima.  

3. Máte ve třídě nějaké zlobivé děti?                      

Vlastně ani ne, jen pár jich občas něco zapomene.  

4. Pojedete někam na poslední společný výlet? 

Chystáme se na školu v přírodě, už se moc těšíme.     

5. Chtěla byste si svou třídu ponechat? 

To by asi nešlo, ale určitě na ně budu ráda vzpomínat. 

6. Myslíte, že za Vámi budou děti chodit, až budou starší? 

Uvidíme… 

7. Víte už, jakého budou mít nového třídního učitele? 

Netuším, bude to překvapení.  

8. Jaký největší průšvih děti udělaly? 

Je to k nevíře, ale žádný průšvih se nekonal. Jsou prostě skvělí! 

Oběma paní učitelkám mockrát děkuji a přeji jim, aby na ně jejich děti nezapomněly.   

Za časopis Karlík Tereza Martínková 9. B.  



Zašly jsme také za třídními učiteli devátých tříd 

Jak jste byl/a spojen/a se svou třídou 

Váš nejlepší společný zážitek  

Jaký je váš nejlepší výlet  

Jak na svou třídu budete vzpomínat  

 

Pan učitel Havlíček třídní učitel třídy 9. A  

 

Spokojen velmi, ale v poslední době se zhoršilo chování několika 

žáků, to mi spokojenost trochu kazí. 

Každá hodina je nový zážitek  

Doufám, že nejlepší bude náš výlet na začátku června a že si společné roky nepokazíme 

Ještě není konec. Člověk si vždy pamatuje konec, takže doufám, že konec bude úžasný  

 

Paní učitelka Kateřina Lukášková, třídní 9. B 

 

Jelikož je to moje první třída, budu na ni vzpomínat 

s láskou. Myslím si, že jsem na ni měla štěstí. Ze začátku 

jsem se obávala, jak to všechno zvládnu, ale byla jsem 

z práce s kolektivem nadšená. Později se přidaly nějaké 

problémy, které nebylo příjemné řešit. Nejnáročnější pro 

mě bylo je pro něco nadchnout, když u nich vrcholila 

puberta. Když to shrnu, jsem velmi šťastná, že jsem měla 

třídu, jako je tato, že jsme si porozuměli a respektovali 

se. Troufám si říci, že jsme se měli rádi. 

 

Nejlepší zážitek, který mám, je pro mě vzpomínka ze šesté třídy na své narozeniny. Vůbec 

jsem netušila, čeho jsou schopni. Obalamutili mě a pod záminkou nějakého průseru jsem 

rychle běžela do třídy. Tam na mě čekalo krásné narozeninové překvapení s nádherným 

přáníčkem od všech, na kterém byla vyobrazena semišová lodička (pozn. jako střevíček ).  

 

Ten nejlepší výlet je pro mě těžké vybrat. Měli jsme krásné všechny akce. Například 

TEPfaktor, Laser game, různé kulturní zážitky, výlet do Dinoparku, uskutečnili jsme společné 

bruslení, nebo když jsme chodili o Vánocích hrát bowling. Navštívili jsme mnoho muzeí a 

památek. Určitě budu vzpomínat na exkurzi do Pomněnic kde jsme si vyzkoušeli včelařství, 

péči o koně a další neobvyklé činnosti. Navždy budu vzpomínat, jak jsem řídila bagr. 

 

Myslím, že jsem už na tu otázku odpověděla v prvním dotazu. Ty čtyři roky velmi rychle 

utekly, už se dočkali, budou z nich dospělí lidé, kteří budou měnit svět. Vždy ji ráda potkám a 

popovídám si s nimi. Držím jim palce do dalších let, ať se jim splní vše, co si přejí.♥ 

 

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

 



Nejen deváťáci prožívali svoje přijímací zkoušky.....byli jsme i za páťáky 

1) Jaké byly přijímací zkoušky? 

2) Jaký z nich máš pocit? 

3) Co ti šlo lépe? Matematika nebo český jazyk? 

4) A kdyby ses dostal/a na víceleté gymnázium, chtěl/a bys tam 

studovat? 

 

Sophie Novotná, 5. A 

1. Byly hodně těžký 

2. Myslím si, že matematiku jsem nedala, ale češtinu jsem zvládla  

3. Určitě čeština 

4. Ne, nechtěla. Chtěla jsem si ty přijímačky jen zkusit. 

 

Adam Handl, 5. A 

1. Přijímací zkoušky byly těžký. 

2. Mám z toho docela dobrý pocit                               

3. Šla mi lépe matematika, jsem na ní stvořený .  

4. Ano, chtěl bych tam. 

                                                                                    Obrázek namaloval Ondra Morávek, 4. C 

 

Pravoslav Novák, 5. B 

1. Bylo to fajn. 

2. Celkem dobrý, ale nevím, jestli se tam dostanu. 

3. Matematika mi šla lépe 

4. Ano, chtěl bych. 

 

Jan Škorpa, 5. B 

1. Přijímačky byly dobrý. 

2. Nevěřím si, ale snad dobrý 

3. Čeština 

4. Určitě, hrozně moc . 

 

 

Kristýna Plzáková, 5. B 

1. Ušlo to   

2. Jo docela dobrý pocit.                                            Obrázek namalovala Anna Průdková, 4. C 

3. Spíš čeština 

4. Ano, moc!                                        

  

Za časopis Karlík Tereza Kraifová a Simona Jindrová, 9. A 

 

 



ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z KARLOVA 

…..aneb pořád se něco děje 

 

JARNÍ OČISTA KLÁŠTERKY – KARLOV POMÁHÁ 

Žáci benešovské Základní a mateřské školy Na Karlově se opět zapojili do akce „Ukliďme 

Česko“.    

 

V letošním roce na pomoc přírodě vyrazilo celkem 

třicet žáků šestého ročníku. Pytle, rukavice a 

výstražné vesty jsme měli k dispozici z loňska, 

počasí nám přálo, a tak jsme vesele vyrazili na lov 

vyhozených nebo snad  i „zapomenutých????“ 

předmětů. 

 

Našli jsme spoustu obalů z plastů či papírů, 

plechovek, skleněných lahví, oblečení, bot, 

použitých petard, zapalovačů, ………..  

Bohužel, zbyla spousta odpadu i pro příští 

podobné akce.  

 

 

S dětmi jsme během sběru vymýšleli různé způsoby řešení, které by nahradily podobné 

aktivity na zlepšení životního prostředí v našem městě. 

 

 

Na závěr bych chtěla vyzdvihnout skutečnost, že o tuto akci projevili zájem sami žáci. 

m.b. 



Co vědí žáci o Karlovu 

Pomalu ale jistě se devátým třídám blíží konec školních let na naší škole. Za devět prožitých 

let na této škole by si mohli i něco pamatovat o Karlovu. Jeho minulosti a přítomnosti. A také 

jsme tak trochu zjistili, že největší úspěch je jednička z angličtiny, 

Josef Jabčanka, 9. A.  

První věc, která se ti vybaví, když se tě někdo zeptá na Karlov? 

No tak první se mi vybaví škola a hned po ní učení. 

A co bys o Karlovu dokázal říci, nějakou zajímavost? 

Jediné, co si vybavuji, je vypálení minoritského kláštera. 

A pamatuješ si, kdo ho vypálil? Nebo kdy to přibližně bylo? 

Nemám ani tušení. Možná bych si vzpomněl, ale ne teď. 

A co se ti na Karlovu líbí? Co se ti na ní zamlouvá? 

No líbí se mi tady hlavně učitelský sbor, jelikož jsou tu dobří 

učitelé. 

A kdo se ti z nich zamlouvá nejvíce? 

Asi pan učitel Havlíček. 

A když tedy budeš Karlov opouštět, jaká je tvoje nejlepší vzpomínka na tuto školu? 

Jedničky z angličtiny. 

Dobře tedy, přejeme ti hodně štěstí i na jiné škole. 

 

Lukáš Rosa, 9. B. 

Co se ti vybaví, když ti někdo řekne o Karlově? 

No první je asi naše škola. Potom ještě ta zřícenina. 

A dokázal bys o Karlově říct něco sám? Nejlépe z hlavy? 

Spíš ne, o historii se nezajímám. 

Ani nějakou významnější událost? 

Maximálně to, že tady vypálili klášter. 

A čím se ti zamlouvá Karlov? A co si z ní chceš stoprocentně pamatovat? 

Nezamlouvá se mi ničím a nejspíš si z ní ani nechci nic pamatovat. 

Tak to je taky názor. 

 

Alfons Šoun, 9. A 

Co se ti vybaví jako první, když ti někdo řekne o škole Karlov? 

Nic se mi nevybaví. Možná jenom hrozná nuda. 

Dokázal bys říct něco o jeho historii? 

Za druhé světové ho obsadili Němci. 

A jak se ti Karlov jako škola líbí? 

No, je tu pár dobrých učitelů, jako třeba pan učitel Havlíček nebo pan učitel Franěk. 

A jak se ti tu těch devět let prožilo? 

Nic moc, těším se na novou školu. 

A chtěl by sis z této školy něco pamatovat? 

Nejspíš ani ne, neměl jsem tady zrovna nějaký extra zážitek. 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek namalovala Adéla Marvanová, 4. C 

 


