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Obrázek namalovala Vendulka Viktorinová, 5. A 



Zašly jsme za prvňáčky, abychom se jich zeptaly, jak se jim líbí na naší 

škole 

1. Jak se Ti líbí na této škole? 

2. Je hodná Vaše paní učitelka?  

3. Jaký předmět tě ve škole nejvíc baví? 

4. Už jsi dostal/a nějakou známku? 

5. Jací jsou na tebe Tví noví kamarádi? 

 

Anička Plechatová (1. B) 

Moc se mi tady líbí. 

Ano, je na nás hodná. 

Nejvíc mě asi baví český jazyk a matematika. 

Ano, dostala jsem jednu jedničku. 

Jsou hodní, ale kluci nejsou hodní, protože se 

občas perou.  

                                                                                Muchomůrku namalovala Chiara Scott, 1. A                                                                                                       

 

                      Amálka Krýlová (1. B) 

        Líbí se mi tady.  

       Ano, je moc hodná. 

       Zatím je můj nejoblíbenější předmět ve škole matematika. 

       Ano, mám sedm jedniček!   

       Jsou na mě hodní. 

 

                             Kryštof Valter (1. A) 

                   Je to tady docela dobrý. 

                   Ano, je na celou třídu moc hodná. 

                   Moc mě baví tělocvik. 

                   Ano, zatím mám samé jedničky. 

                   Jo, jsou hodní, ale nějací mě občas zloběj. 

 

 

Čápy namalovala Zoe Hrivnáková, 1. A                 

                                        Richard Hofman (1. A)  

                                            Ano, líbí se mi tady. 

                                            Ano, je na všechny hodná. 

                                            Ve škole mě baví nejvíc tělocvik. 

                                            Ano, dostal jsem jedničku z matematiky. 

                                            Jo. Jsou na mě hodní. 

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

To, co se objeví v našem školním časopise Karlík, vymýšlí pouze ti, co chodí na mediální 

výchovu, a proto některé žáky nebaví si ho jen přečíst. A tak napadlo 

mou kamarádku zeptat se spolužáků, co by si vlastně přáli v Karlíku 

najít.  

Na přání Zuzky Vydrové (9. A) jsme tedy napsali článek o knihách a 

doufáme, že se bude  líbit Zuzčina myšlenka i dalším karlovákům! 

Každý člověk je jiný a každý má jiné záliby, ale pro každého však 

existuje kniha, která by ho mohla zajímat. A tak vzít jednou za čas 

knížku do ruky a přečíst si pár řádků či stránek neuškodí! To by měl zvládnout každý z nás. 

Většina článků napsaných na toto téma pojednává o tom, že ,,dnešní mládež nečte knihy“ 

nebo ,,děti jenom sedí u počítače a nečtou“.  

Problém však většinou začíná u těch, kteří děti vychovávají, a to tedy u dospělých. Spousta 

dnešních rodičů nevezme za boží rok knihu do ruky a pak si stěžují, že jejich děti nečtou. Děti 

své rodiče většinou považují za vzor, velkou část svého chování pochytí od nich nebo svého 

blízkého okolí. Pokud však rodiče svým dětem například nečtou pohádky jako malým, pak už 

jen těžko doženou to, co měli udělat už dávno, a nezbývá jim než doufat, že si jejich dítě 

najde cestu ke knížkám samo.  

5 typů proč číst knížky:  

 1) Čtení snižuje stres.                          3) Čtení zvyšuje inteligenci.                

 2) Čtení zlepšuje spaní.                       4) Knihy snižují deprese.         

 5) Knížky udržují mozek v kondici.  

Typy na knížky:       Pro druhý stupeň: Tíha Vesmíru od Jennifer Nivenové 

                         Pro první i druhý stupeň: Malý princ od Antoine de Saint- Exupéry 

+ Pokud nechcete utrácet jmění za knížky z knihkupectví, můžete si pořídit průkazku do 

Městské knihovny v Benešově!. 

+ Pokud nemáte průkazku – nevadí! Knížky si můžete dojít prohlédnout a prolistovat či 

přečíst tam.  

 Městská knihovna Benešov - otevírací doba:  

Po- 9:00-18:00 

Út- zavřeno 

St- 9:00-18:00 

Čt- 9:00-18:00 

Pá- 9:00-18:00 

So + Ne- Zavřeno 

 

Za časopis Karlík Tereza Martínková a Adéla Kmochová, 9. B 



Znovu otevíráme novou rubriku 

s pravidelnými otázkami pro naše milé 

paní učitelky a milé pány učitele. Čekaly 

jsme zajímavé odpovědi a učitelé 

nezklamali: 

1. Co děláte ve volném čase, jaké jsou vaše koníčky? 

2. Jaký byl Váš největší průšvih ve škole? 

3. Máte nějaké plány do budoucna? 

4. Čím byste chtěli být, kdybyste nebyli učitelem? 

 

                                                                             Obrázek namalovala Lenka Kramperová, 5. A 

 

Paní učitelka Kateřina Růžičková 

1. Rodina, sport, chalupa! 

2. Zamkla jsem třídu zevnitř v dílnách, dokonce tady na Karlově, přinutila jsem je být úplně 

ticho a paní učitelka hledala celou hodinu třídu i klíče. Pak jsem se ale přiznala, aby neměl 

průšvih nikdo další   . 

3. Postavit si domeček na vsi. 

4. Pokud bych se nedostala na VŠ a nešla na učitelství, chtěla jsem být kadeřnicí. 

 

 

Pan učitel Lukáš Havlíček  

1. Pracuji. Čtu si. Chodím do kina. O prázdninách cestuji. 

2. Já a průšvih??? To jsem neznal, dokud jsem nepotkal Vás (9. A)!!!   

3. Neplánuji, nemá to smysl. Důležitá je jen přítomnost. 

4. Chtěl jsem být novinářem. 

 

Paní učitelka Jana Kučerová  

1. Ráda peču, vařím, ráda čtu historické romány a také detektivky. A se sousedkou každý den 

a v každém počasí (!!!) chodíme s hůlkami po okolí Týnce! Je to náš jednofázový, velmi 

intenzivní trénink! 

2. Já byla docela hodná holka, ale jednou, co si pamatuji, jsem si obvázala koleno, jako že mě 

šíleně bolí, zašla za učitelem a řekla mu, že mě to koleno tak bolí, že musím domů. A on mě 

pustil! S tím, že si mám odpočinout.  A já se ulila z fyziky, mého nejneoblíbenějšího (promiň, 

Vendy Všetečková!!) předmětu. 

3. No, budu se starat hlavně o svého vnoučka Filípka, je strašně moc roztomilý a je to můj 

miláček. 

4. Já jsem chtěla být zdravotní sestřička, jenže jsem se dostala na gympl, pak na 

pedagogickou fakultu a bylo rozhodnuto – budu úča! 

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



ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY 

….aneb pořád se něco děje 

Paní učitelka Čechová společně se svým pěveckým sborem udělala 

radost seniorům vystoupením v Domově seniorů. Jak se vyvedlo? 

  
    Jaké to bylo? 

Bylo to velmi příjemné, senioři byli moc rádi, že jsme 

se na ně přišli podívat. 

 

    Co jste zpívali? 

Zpívali jsme písničky Anděl, Tři citrónky a píseň    

Červená řeka. 

 

    Jaký byl ohlas? 

Byli velmi potěšeni, také s námi některé písně zpívali. 

Byli by moc rádi, kdybychom přišli zase. 

Obrázek namaloval Vítek Rada, 1. A 

 

                                                             Jak jste byla spokojená s výkonem zpěváků? 

                                  Velmi, moc se jim to povedlo, sešlo se 17 dětí, takže jsem byla moc ráda. 

 

Děkujeme paní učitelce za její ochotu a jsme moc rádi, že se vystoupení povedlo a líbilo se. 

 

Za časopis Karlík Adéla Nulíčková, Ondřej Šmakal a Marie Huptysová, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek namalovala Anička Kopcová, 5. A 

 

Obrázek namalovala Anička Kovářů, 1. A 

 

 

 



Žáci ze Slovenska na naší škole 

Ve dnech 2. 10. - 6. 10. se naše škola účastnila výměnného pobytu se školou na Slovensku. 

Tudíž jejich žáci se přijeli podívat do naší školy a naopak karlováci jeli do školy na 

Slovensko. Pro vás jsme se zeptali některých učitelů, kteří žáky učili, na jejich dojmy z jejich 

pobytu zde a nějakých dalších věcí. Též jsme si u žáků, kteří měli možnost se se slovenskými 

dětmi setkat a popovídat si, zeptali na nějaké drobné problémy s dorozumíváním. A jak jsme 

zjistili, až na nějaké výjimky nějak velké nebyly. 

 

Paní učitelka Balatová 

Dobrý den, paní učitelko, měla byste na nás chvilku? 

Ale samozřejmě, kluci, co byste potřebovali? 

Chtěli bychom se zeptat, jak se vám pracovalo s žáky ze Slovenska? 

Líbilo se mi to. 

A zlobili Vás třeba k porovnání s námi? 

Zlobili, ale určitě méně jak vy. 

Tak to je samozřejmost, nikdo v tom nemůže být lepší. A jak uměli česky? 

Až na pár slov, které se jim museli vysvětlit, tak česky docela rozuměli. 

Tak to bude asi vše, na shledanou. 

 

Paní učitelka Stuchlíková 

Dobrý den, paní učitelko, mohla byste nám odpovědět na pár otázek do časopisu Karlík? 

Jistě, a na co byste se mě chtěli zeptat? 

Tak my bychom se chtěli zeptat na Vaše hodiny se žáky ze Slovenska. 

Já jsem s nimi měla dvě hodiny příjemně strávené výtvarné výchovy a z hrnčířské hlíny jsme  

vyrobili znak naší školy. A na památku jim ho po vypálení pošleme. 

A jak se jim vedlo? 

Docela se jim to zdařilo. Ale hlavně je to bavilo. 

Tak to je asi to nejdůležitější. 

Ano, to je.  

Děkujeme, na shledanou. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



NEJEN VÍČKA PRO MIREČKA 

 

Žákovská rada v Základní škole Na Karlově v Benešově dlouhodobě pořádala sbírku 

plastových víček pro svého hendikepovaného spolužáka Mirka Piskače. 

A přišla i s nápadem na sběr plodů růže šípkové, 

známých šípků, které vykupují firmy na přípravu 

léčiv. A sběr se opravdu rozjel ve velkosběr. 

Zapojilo se značné množství žáků školy. Vedoucí 

žákovské rady paní učitelka Monika Balatová 

proměnila prostory svého domu v sušírnu šípků. 

A vyhlásila soutěž o nejlepší sběrače, čímž 

podnítila všechny zúčastněné k souboji do 

posledního dne. Nakonec bylo sebráno 

neuvěřitelných 318 kg. A výsledná částka 

z výkupu se vyšplhala na krásných 3 910 Kč. Ti 

nejlepší sběrači byli odměněni. 

Co ale nelze opomenout bylo krásné gesto žákovské rady a sběračů, kteří svou několika- 

týdenní práci povýšili na dobrý skutek. Valnou část utržených peněz, celé 3 000 Kč, 

jednomyslně darovali svému kamarádovi Mirku Piskačovi. Rodiče Mirka využijí tuto částku 

na náklady jeho rehabilitačního léčení.   

Proto dnes můžeme říci: „Nejen víčka pro Mirečka, ale též šípky“. Tento kladný čin žáků 

karlovské školy si zaslouží naše uznání!                                                                                m.b. 

 

Vyzpovídali jsme Mirka Piskače 

Mirku, víme, že se věnuješ hodně sportu. 

Kde jsi byl naposledy a jak se ti vedlo? 

Mně se vedlo dobře a byl jsem na 

Spartanovy. To je o tom, že člověk musí 

překonávat překážky. 

Co by sis pořídil za peníze o žákovské 

rady? 

Mně je to jedno, rozhodne mamka. 

Jak se ti líbí na Karlově? 

Hodně moc. 

Máš tady kamarády? 

Jo, hodně nejlepší kamarád je Robert.         

     

Děkujeme za rozhovor. 

Za časopis Karlík Elena Matoušková a Michaela Hričišová, 9. A 

 



Mini fotbal na Karlově 

Na Karlově se na venkovním hřišti 22. 9. odehrál fotbalový turnaj 2. stupně. Turnaj uspořádal 

pan učitel Michal Franěk. Účastnilo se několik tříd a všechny chtěly vyhrát.  

Jeden zápas se hrál pět minut a hrálo se tři plus brankář. Zápasy byly velmi vyrovnané a 

napínavé. Za skvělé páteční výkony děkujeme třídám: 9. B, 8. B, 7. A a 7. B. 

Turnaje se zúčastnili i ti, co fotbal hrají už odmala a na vysoké úrovni jako: Martin Mrha, 

Honza Hruška, Vojta Suk, Patrik Vrkoslav (který má zkušenosti i z pražského Bohemians 

1905), nebo Kuba Škvor z Teplýšovic. O podívanou tedy bylo postaráno.  

Celý turnaj vyhrál nejstarší a nejzkušenější tým z 9. B. 

Složení vítězného týmu: Martin Mrha, David 

Hanák, Vojta Klápa, Denis Hlaváč 

Martin Mrha, 9. B   

Jak se ti turnaj líbil? 

Martin: Dobrá organizace, bylo to dobrý. 

Dařilo se ti?  

Martin: Snažil jsem se, ale občas jsem chyboval.  

Jaké bylo finále?  

Martin: Vyrovnané ale naštěstí jsme 

ho zvládli.  

David Hanák, 9. B 

Hrál si jako malý fotbal?                          Obrázek namaloval Honza Lapčík, 5. A 

David: Ano, hodně i dnes mě baví. 

Jaký je tvůj vzor ve fotbale? 

David: Ronaldo a Martin Mrha :D  

Jak se ti turnaj líbil?  

David: Bylo to moc super, jsem rád, že jsem se zúčastnil.  

                                                                                          Za časopis Karlík Vojtěch Klápa, 9. B   

 

Změny v naší škole  

Jako každý rok se i tyto letní prázdniny musela 

připravit škola na začátek běžného školního 

života. K největší změně došlo ve třídě 

výtvarné výchovy, kde se přemalovávala zeď. 

Na tento krásný výtvor si o prázdninách 

udělala čas paní učitelka Stuchlíková a 

pomáhaly bývalé žákyně naší školy.  

Třída vypadá skvěle. 

Za časopis Karlík Vojtěch Klápa, 9. B 
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KLUB MLADÉHO DIVÁKA 

Zeptala jsme se mých spolužáků, jak se jim líbilo divadelní představení V + W 

Revue, které navštívili s karlovským Klubem mladého diváka 

V roce 2015 jsme si připomínali 110 let od narození dvou velikánů českého divadla, klaunů, 

kteří se zapsali do srdcí mnoha divadelních generací: Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Chtěli 

jsme toto výročí připomenout hudební komedií, která mapuje předválečnou spolupráci této 

legendární dvojice. 

1) Jak se ti líbila divadelní hra? 

2) Co se ti nelíbilo na tomto výletě? 

3) Poznal/a jsi tam nějakého herce, kterého jsi viděla i v televizi?  

4) Jsi spokojený/á s časem příjezdu a odjezdu? 

 

Anežka Rabiňáková- 6. B  

1) Bylo to docela dobré, ale mohlo to byt lepší. 

2) Nevím, asi nic, vše bylo v pořádku. 

3) Asi ne, nejsem si moc jistá.  

4) Tento čas byl nejlepší ze všech, které jsme už měli.  

 

Kuba Kotek-7. B 

1) Líbilo se mi hodně a vše bylo v pořádku. 

2) Líbilo se mi úplně všechno, bylo to perfektní.  

3) Ne, bohužel ne.  

4) Ano, vše jsme krásně stíhali a nemuseli pospíchat. 

 

Martin Kodet-8. A 

1) Jo, líbilo, bylo to vtipný a legrační. 

2) Jen fronta na jídlo v divadle, ale jinak bylo vše v pořádku. 

3) Ne, bohužel, byl jsem zklamaný.  

4) Vždy jezdíme jinak, takže nevím. 

 

Adéla Kmochová- 9. B 

1) Líbilo se mi to moc, bylo to vtipné a veselé.  

2) Někteří diváci byli až moc hluční. 

3) Ano, poznala jsem, ale bohužel si nemohu vzpomenout, 

jak se jmenuje. 

4) Ano, nemuseli jsme cestou zpátky pospíchat. 

 

A děkuji spolužákům, že si vyhradili čas na rozhovor. 

Za časopis Karlík děkuje Michaela Hričišová, 9. B 

 



        ZŠ Karlov – Fotbal 

V měsíci říjnu se uskutečnil turnaj ve fotbale, účastnilo se hodně škol, takže pro náš tým 

z Karlova to byla velká konkurence. 

Účastnilo se 12 škol: 

ZŠ Karlov, ZŠ Jiráskova, ZŠ Dukelská (A, B Tým), ZŠ Neveklov, ZŠ Votice, Gymnázium 

Benešov, ZŠ Krhanice, ZŠ Dolní Břežany, ZŠ Týnec nad Sázavou, Vlašim ZŠ Vorlina a ZŠ 

Sídliště. 

Základní sestava Karlova: 

Adam Černý – 6. B 

Fanda Pech – 8. A 

Honza Hruška – 8. A 

Vojtěch Suk – 8. B 

Jirka Zima – 8. A  

Patrik Vrkoslav – 8. B 

Jakub Škvor - 9. B 

Martin Mrha - 9. B  

Pavel Rynda – 8. B 

Góly: 

Jakub Škvor – 3 góly 

Vojtěch Suk – 3 góly 

Patrik Vrkoslav – 2 góly 

Martin Mrha – 1 gól 

Konečné umístění: 

Na prvním místě se umístila ZŠ Dukelská, která neprohrála žádný zápas, až s námi -  se ZŠ 

Karlov (!!!). 

Na druhém místě se umístila ZŠ Vlašim – Vorlina.  

A jako na třetím místě se umístila ZŠ Karlov, která prohrála jen 2 zápasy, a to se ZŠ Vlašim 

– Vorlina a ZŠ Neveklov. 

Klukům blahopřejeme!!! 

Za časopis Karlík Denis Hlaváč, 9. B 

                                                                                                                                                                           


