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Hlásíme se zas a znova  
 

„ Hola, hola, škola volá!“  Prázdniny utekly jako voda a my jsme se sešli zas a znova, aby-

chom vás informovali o tom, co se stalo zajímavého ve škole, ve třídách na chodbách, v jí-

delně, ale i před ní. 

Tu a tam přidáme pár novinek o tom, co se stalo v Benešově, v České republice a ve světě. 

V prvním čísle vám přinášíme souhrn toho, co nás čeká, zajímavé rady a první informace 

z výletů. 
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Co nás čeká tento rok: 

 Tento rok byly zrušeny žákovské knihy, místo toho se zavedl sys-

tém bakalářů.  

 

 Dále nás za nedlouho čeká turistický kurz osmých tříd. Bude to 

první turistický kurz v historii školy. Jede se do Krkonoš.  

 

 Za měsíc poté nastane Halloween, kde se tradičně první stupeň 

převleče do strašidelných masek a přinese dýně. Kromě naší školy 

tento svátek bude slavit skoro celý svět.  

 

 

 Kousek od Halloweenu je svátek mrtvých – Dušičky, obyčejně se 

chodí zapalovat svíčky svým příbuzným zesnulým na hřbitov. 

 

 

 

 

Dále v prosinci bude chodit Mikuláš, čert a anděl. A asi tři týdny nato celý 

rok očekávané Vánoce a hlavně vánoční prázdniny.   
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KAREL GOTT 

Narození: 14. čevence 1939 v Plzni 

Úmrtí: 1. října 2019 v Praze (80let) 

V dětství se chtěl stát malířem, po 

dokončení základní školy, neúspěšně 

pokoušel o studium výtvarného 

umění.  

Když nebyl přijat, odešel do učení 

v oboru elektromontér. Během učňov-

ských let se věnoval své druhé velké lásce – hudbě a zpěvu.  

Aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. V 50. letech příležitostně vystupoval 

zároveň jako zpěvák – amatér a účastnil se různých pěveckých soutěží. 

Stal se velmi slavným zpěvákem. Získal 42 Zlatých slavíků. 

Nejznámější písně 

 Trezor (1964) 

 Cesta rájem (1965) 

 Čas růží (1968) 

 Lady Carneval (1968) 

  Kávu si osladím (1972) 

  Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? (1975) 

  Jdi za štěstím (1977) 

 Včelka Mája (1980) 

 Když milenky pláčou (1982) 

 To musím zvládnout sám (1984) 

 Zvonky štěstí (1985) 

  Zůstanu svůj (1987) 

  Já žil, jak jsem žil (1989) 

 Když muž se ženou snídá (1992) 

 Být stále mlád (1999) 

  Chraň bůh (2011) 

 Ta pravá (2018) 

 Srdce nehasnou (2019) 
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PRVNÍ TURISTICKÝ KURZ NA KARLOVĚ 

 

 

Výšlap na nejvyšší horu Čech 

 

 

 

 

 

 

 

Společenský den her 
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ROZHOVORY SE ZAMNĚSTNANCI ŠKOLY 

Paní učitelka z 1.A: 

1.  Proč jste se rozhodla jít učit na tuto školu? 

      Protože jsem chtěla mít ty nejzlobivější děti. 

2. Jak se vám tu líbí? 

    Jako v ZOO. 

3. Jak jste spokojená se svou třídou? 

     Aaaaaaaaaaaa……… (Myslím, že to vypovídá za vše.) 

Paní vychovatelka prvních tříd: 

1. Kolik let už pracujete jako vychovatelka? 

13. let 

2. Byla jste vychovatelka i jinde? 

Ano, v dětském domově. 

3. Kde se vám líbilo víc? 

To se nedá říct. Práce s dětmi mě bavila a baví. Vždycky jsem chtěla pra-

covat s dětmi a to se mi vyplnilo. 

Paní asistentka z 8.A: 

1. Děláte tuto práci ráda? 

Velmi ráda, s nadšením. 

2. Dělala jste i jiné povolání? 

Ano. 

3. Je tato práce hodně náročná? 

Je středně náročná. 

A.Garajová, A.Rabiňáková, B.Bártová, N.Měchurová, J.Svoboda, J.Jakubec 

  



KARLÍK  9 – 10 / 2019 

7 

 

10 tipů jak přežít školu  

 

 

1) Udělej si kamarády, užij si rok s nimi. 

2) Buď pozitivní. 

3) Udržuj si krásný sešit. 

4) Snaž se pravidelně učit. 

5) Dělej si výborné svačiny. 

6) Pořádně spi. Alespoň 8 hodin. 

7) Nic si nedělej ze špatné známky. 

8) Začni den s dobrou snídaní. 

9) Najdi si nějakou mimoškolní aktivitu, co tě bude bavit. 

10) Neber vše zatím tak vážně. Zkus si to prostě užít, protože než 

se naděješ, je konec 9. třídy a tobě se bude ještě stýskat. 

 

 


