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AHOJ, LÉTO!  

AHOJ, PRÁZDNINY! 

 

Nakreslila Barbora Štěpánová, 3. B 



Rozhovor s panem ředitelem 

Pan ředitel Svatopluk Česák vede naši školu již pěknou řádku let a jako žáci můžeme říct, že 

v této funkci je skvělý. Zajímalo nás, jak se má škola rozvíjet dál a jaké jsou plány pro příští 

roky. Tudíž vám tady přinášíme malé shrnutí tohoto roku a plány se školou do budoucna. 

Jaká byla dle Vás největší událost ze školního roku 2017/18? 

Výměnný pobyt žáků z Partizánského ze Slovenska u nás na škole a naopak pobyt našich 

žáků na Slovensku. 

 

A jaká byla podle Vás nejlepší třída tohoto roku? 

Všechny jsou výborné, je radost je učit. 

 

A co bylo v tomto roku všeobecně nejlepší? 

Nemuseli jsme řešit žádnou neomluvenou absenci, to byla docela úleva. 

 

A jak se má podle plánů vyvíjet škola do dalších let. Nepřijdou nějací noví učitelé? 

Ano, přijdou dvě nové paní učitelky. 

 

Kterého učitele na naší škole máte nejradši? 

Mám je rád všechny, všichni se snaží dosáhnout výborných výsledků a předat ze sebe to 

nejlepší. 

 

Líbil se Vám tento školní rok? 

Vzhledem k tomu, že jsme nemuseli řešit nějaké velké problémy a deváté třídy s koncem 

školního roku nezačaly výrazně zlobit, tak se mi tento školní rok líbil.                                      

Doufám, že jim to vydrží. 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám, pane řediteli, za 

rozhovor a přejeme Vám všechno 

dobré do dalšího školního roku. 

 

 

 

 

 

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



Řemeslníci na ZŠ Karlov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědí dnešní děti, co jsou to řemesla? Kdo je to pokrývač, truhlář, instalatér, klempíř, tesař, 

topenář, elektrikář, automechanik, aranžérka, švadlena, zahradnice … Co je náplní jejich 

práce?  

Děti ze ZŠ Karlov už to ví. Ale nebývalo tomu tak. 

Vždyť přeci oblečení, skříň, housky, … koupíme 

v obchodě, rozbité auto dovezeme do servisu, voda 

teče z kohoutku, …  Ale že jsou k tomu potřební lidé, 

kteří umí své řemeslo, to mnohé děti ani netušily.  

Celá společnost si uvědomuje, že dobrých řemeslníků 

ubývá a je málo těch, kteří chtějí tyto práce vykonávat. 

Čím to je?  Když se zeptáte dětí na jakékoliv základní 

škole, většinou řemesla neznají. Jak tedy můžeme 

chtít, aby jejich rozhodnutí, týkající se budoucího 

povolání, směřovalo k těmto tolik potřebným oborům?  

I to byl jeden z důvodů, proč jsme se na ZŠ 

Benešov - Karlov rozhodli, že děti povedeme 

praktickou cestou poznání těchto profesí. 

Všichni žáci z 1. stupně se účastnili třídenního 

projektu zaměřeného na „Řemesla“.  Ve 

spolupráci se SOU stavební - Jana Nohy, 

autoservisem, prodejcem aut AUTOSAB s.r.o. 

a ochotnými rodiči byl pro 270 žáků připraven 

zajímavý poučný a naučný program, který jim 

přinesl nové poznatky o povoláních, při 

kterých je potřebná manuální dovednost.  

 



Žáci v průběhu 3 dnů navštívili SOU stavební, kde 

pro ně byl připraven program na celé dopoledne. 

Velmi ochotní mistři oborů aranžér, truhlář, zedník, 

instalatér se věnovali dětem. Předvedli jim ve 

svých pracovních dílnách své řemeslo. Děti si 

mohly vše prohlédnout, zeptat se na cokoliv, viděly 

práci učňů, ucítily vůni dřeva, sáhly si na nářadí, u 

aranžérů si vyzkoušely svou šikovnost -  stříhaly, 

lepily, barvily … poznaly mnoho nového.  

V autoservisu AUTOSAB měli možnost vidět 

podvozek auta, zjistili, že dnešní automechanik musí mít nejen šikovné ruce, ale i rozumět 

počítačům a elektronice.  

Ve škole viděli práci šikovné kadeřnice, která stříhala, barvila, natáčela vlasy, ochotného 

tatínka, který předvedl své zednické řemeslo, u zahradnice se dozvěděli, jak se starat o 

rostliny, co je na této práci nejzajímavější, u švadleny si zkusili šití.  

Zajímavá byla i profese cukrářky. Ve škole v kuchyňce vznikla cukrárna plná voňavých 

buchet, rolád, cukroví …  připravili naši učitelé. Tyto dobroty dětem předvedla cukrářka, 

pověděla jim o své práci, všichni dostali zmrzlinu do kornoutu a na závěr sladký zákusek.  

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě se děti účastnily i aktivně. Měly za úkol od 

prarodičů, rodičů zjistit, kdo a zda v jejich blízkém okolí 

dělá nějaké řemeslo. V převleku a s potřebným nářadím 

mohly tuto práci předvést.  

V každé třídě byl vyhlášen a odměněn nejlepší „řemeslník“. Celé 3 dny se děti vzdělávaly 

aktivně a netradičně. A výsledek? Zatím velmi dobrý pocit, doufejme i zážitky. Zbytek ukáže 

budoucnost. Třeba se nám podařilo pootevřít dvířka k nasměrování a výběru jejich budoucího 

povolání. 

 k.n 



Blíží se prázdniny, a tak jsme zašly za učiteli, a zeptaly se jich, kam pojedou 

o prázdninách na dovolenou  

1. Plánujete o prázdninách někam odjet? 

2. Na jak dlouho? A těšíte se? 

3. Máte v plánu jet někam do zahraničí? 

 

paní učitelka Jitka Oriničová 

1. Ano, nejraději s celou rodinou někam po Čechách . S Maxíkem (= vnukem) pak jezdíme 

pořád po výletech. 

2. Asi tak na týden. 

3. Ne, já cestuji nejraději po Čechách. Až bude Maxík větší, tak ho k moři určitě vezmeme. 

 

paní učitelka Jana Kučerová 

1. Rozhodně neplánuji žádnou velkou dovolenou, čekají mě jiné starosti, a to starosti 

STĚHOVACÍ. Přesto plánuji ve volných chvílích podívat se na místa, kde jsem strávila 

dětství a mládí:  Vlašim, České Budějovice, Statenice u Prahy – malá vesnička, kde jsem 

v dobách základky každý rok trávila 14 dní prázdnin u babičky. 

2. Třeba jen na pár dní tady po Čechách. 

3. Neplánuji odcestovat do zahraničí. 

 

pan učitel Lukáš Havlíček 

1. Určitě, to už je tradice . 

2. Těším se extrémně, konečně nebudu muset učit 6. A a nervovat se. Nebo 

koukat se na Lukáše Rosu, jak honí po chodbách Alfonse Šouna. Chtěl bych 

cestovat 14 dní po Čechách a 14 dní jet někam do zahraničí. Musím to letos 

zkrátit kvůli stěhování. 

3. Mám. Přesné plány nevím, ale bude to klasický roadtrip. Auto, kamarádi, 

každý den jiné místo.  

 

pan učitel Jiří Pavlík 

1. Plánujeme druhý týden v červenci sjíždět řeku Otavu z Anína (= kemp) možná až do 

Strakonic.  

2. Na týden, spíme ve stanu a moc se těšíme.  

3. Pojedeme do Řecka a tam se těšíme ještě víc. 

 

Děkujeme za Vaše odpovědi, užijte si prázdniny!!!!!! 

 

 

 

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

 

 



Kdybys měl/a možnost změnit jedinou věc na této škole, jaká by to byla?  

Bára Bártová, 6. A – Mladší učitele. 

Natálie Měchurová, 6. A – Toaletní papír na záchodech. 

Honza Hruška, 8. A – Mít ve třídě normálnější lidi.  

Marek Novotný, 8. A – O trošičku lepší jídlo.  

Natálie Vlčková, 8. A – Méně lidí ve třídách.  

Adéla Brzková, 8. A – Já bych si přála více tělesné výchovy. 

Terka Kraifová, 9. A – Nic. Mně se na této škole líbí všechno tak, jak je.  

Věrka Pohunková, 9. A – Více mýdla na umytí rukou. 

Vojta Polák, 9. A – Povýšil bych paní uklízečku Pilátovou na učitelku dějepisu. 

Martin Osvald, 9. A – Změnil bych vzhled tříd.  

Vojta Klápa, 9. B – Změnil bych styl učení, více zábavnější a legračnější.  

 

David Hanák, 9. B – Přidat do tříd víc hezkých holek.  

Filip Ngo Min Tuan, 9. B – Zavedl bych zábavnou formu učení. 

Martin Mrha, 9. B – Já bych zavedl více hodin tělesné výchovy.  

Dáda Mrkvičková, 9. B – Nic, nechala bych všechno tak, jak je. Jsem tady spokojená. 

Terka Martínková, 9. B – Nic bych neměnila, mám tu školu ráda takovou, jaká je. 

 Já - Bych také změnila styl výuky, vím, že není jednoduché učit více než 20 dětí, ale někdy 

mám pocit, že usnu.  

Děkuji všem, kteří mi odpověděli…….. 

Za časopis Karlík děkuje Michaela Hričišová, 9. B 

 



Co budeš dělat o prázdninách? 

Natálie Měchurová (6. A) - O prázdninách se budu stěhovat.  

Adam Mrázek (7. A) – No, asi hrát hry na počítači a trávit čas 

s kamarády. 

Petr Chalupecký (7. B) – Budu doma a trávit čas s kamarády. 

Ondra Červ (7. B) – Mám v plánu hrát hry na počítači celé 

prázdniny. 

Sára Mašková (8. B) – Pojedu na dovolenou s rodinou, pojedu 

na chatu a budu trávit čas s přáteli.  

Kristýna Plíšková (8. B) – Budu celé prázdniny u babičky. 

Patrik Vrkoslav (8. B) – Budu se připravovat s Českou 

republikou na V14 v Itálii.                                                      Nakreslil Petr Jiroušek, 3. C 

Eva Tůmová (8. A) – Plánuji, že celé prázdniny budu odpočívat. 

Adam Balík (8. A) – Chci si zlepšit figuru, abych vypadal líp.  

Marek Novotný (8. A) – Já vůbec nevím. Nic jsem si zatím nenaplánoval. 

Simča Jindrová (9. A) – Jedeme o prázdninách do Chorvatska, pak na chatu a chodit na 

brigádu. 

Zuzka Vydrová (9. A) – No, já mám v plánu chodit na brigády, pak pojedu na svatbu a ke 

konci prázdnin pojedu na adapťák. 

Dan Šmíd (9. A) – Plánuji hrát hry a chodit na brigádu. 

Josef Jabčanka (9. A) – Nic v plánu nemám, jen jednu věc, a to 

chodit na brigádu. 

Kuba Škvor (9. B) – Jedeme na dovolenou a pak budu chodit na 

brigádu. 

Adéla Kmochová (9. B) – Asi se učit matiku, 

chodit na brigádu a trávit čas u babičky a 

s přáteli. 

Lenka Provazníková (9. B) – Pojedu na 

dovolenou do Chorvatska, pak na adapťák a na 

soustředění s volejbalem.  

A já budu trávit čas o prázdninách na 

Slovensku a na chatě a na brigádě. 

Děkuji všem, kteří mi poskytli rozhovor. A přeju hezké prázdniny!!!!! 

Za časopis Karlík děkuje Michaela Hričišová (9. B) 

 



ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z KARLOVA 

…aneb pořád se něco děje 

Atletické soutěže základních škol ve Vlašimi a 

turnaj v házené 

V jaké disciplíně jsi byla nominována? 

Jak ses umístila? 

Máš ze svého výkonu dobrý pocit?   

  

Lenka Provazníková, 9. B 

Vytrvalost, štafeta, skok do dálky  

Započítávalo se to celkově naší škole, byli jsme devátí 

Ne, vůbec, mohla jsem to dát líp 

 

Tereza Kotoučová, 8. A 

Skok do výšky, dálka, štafeta 

5. a 6. místo ve výšce  

No tak na půl! S výškou jsem spokojená, ale dálku - to jsem 

mohla dát lépe  

 

Adéla Brzková, 8. A                                                                Nakreslila Bára Kondrátová, 3. B 

Štafeta a hod koulí  

V zadních místech tabulky 

Mohlo to být lepší  

 

Adéla Nulíčková, 9. A 

Výška, koule, štafeta 

To nevím, ale u výšky jsem se dostala do třetího kola a hod koulí nám neřekli  

Ve výšce jsem skočila osobák, hod koulí mohl být lepší, ale jsem celkem spokojená  

 

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

 

Turnaje v házené patří k nejoblíbenějším 

Dívky si zaslouženě odvezly pohár za 3. místo  

Chlapci zklamali a zůstali hluboko za 

očekáváním  - 5. místo  

 

m.f 



Cesta do školy, aneb jak neškodit přírodě. 

Jak Vás, paní učitelko, napadl projekt "Týden udržitelného 

rozvoje"? 

 

Tak to vím úplně přesně! Škola mě vyslala na školení ohledně 

problematiky životního prostředí ve výuce. A jeden jarní seminář 

se věnoval dopadu dopravy na naši přírodu. Téma mě zaujalo 

natolik, že jsem začala přemýšlet, jak ho mohu uchopit jednak já a 

jak ho dostat mezi žáky. Napadlo mě, že mohu zkusit jeden měsíc 

v roce jezdit do práce na kole místo auta. 

 

Jak na to reagovaly děti? 

 

Jak které. Některé děti nezaujmu, ani kdybych přijela na slonovi. Ale některé, zvláště členy 

žákovské rady, žáky 9. A a řadu dalších, nápad změnit jeden den v roce dopravu do školy 

začal zajímat a o problematiku dopravy projevili zájem. Udělali jsme propagační materiály, 

zpracovali pracovní listy pro žáky prvního stupně a zjišťujeme statistiku použitých 

dopravních prostředků na naší škole. 

 

Myslíte si, že si z této akce něco odnesou? Myslím nějaké 

ponaučení nebo poznatek? 

 

Pevně v to doufám.  

 

Jak dopadla statistika projektu? 

 

Celková čísla Ještě ji nemáme zpracovanou, protože náš projekt končí až ve čtvrtek 7. června. 

Termín jsme museli posunout z 5. 6. na 7. 6. kvůli dalším akcím školy (tradiční focení tříd, 

házená). 

 

Jak dlouho už jezdíte na kole a jak to máte daleko? 

 

Na kole pravidelně nejezdím. Ale kvůli projektu jsem si 

dala závazek jezdit do práce na kole celý květen a část 

června. To jsou nejhezčí měsíce v roce. Moje cesta vede z 

Úročnice do Benešova a měří okolo 5 km.  

 

Paní učitelce Monice Balatové moc děkuji, že si udělala čas na odpovědi pro náš školní 

časopis.  

 

Za časopis Karlík Tereza Martínková, 9. B 



Královská svatba 

V Britském království se dne 19. května 2018 uskutečnila svatba prince Harryho s americkou 

herečkou Meghan Markle. 

Celý svět sledoval jak si princ Harry a 

Meghan Markle řekli své ano v hradní 

kapli svatého Jiří na hradě Windsor. I 

přes to, že je Meghan o šest let starší a 

je rozvedená, královna Alžběta svatbu 

povolila.  

Jelikož není Harry následník trůnu, 

členové evropských královských rodin 

a další státníci se na svatební obřad nedostavili. Ovšem slavné osobnosti, které se přátelí 

s mladým párem, si svatbu nenechali ujít. Mohli jsme zde zahlédnout moderátorku a herečku 

Oprah Winfrey, zpěvačku Viktorii Beckham i se svým manželem, fotbalistou Davidem 

Beckham, tenistku Serenu Williams, bývalou přítelkyni prince Harryho Chelsy Davy a 

nechyběl ani George Clooney se svou 

manželkou Amal Clooney.  

Meghan zdobily jednoduché a elegantní 

šaty, které stály okolo 100 000 liber (3 

miliony korun). Róbu vytvořila britská 

designérka Clare Waight Kellerová, která 

se minulý rok stala první ženou na 

pozici kreativní ředitelky francouzského 

módního domu Givenchy.  

 

Princ Harry si oblékl ceremoniální uniformu tmavě modré barvy, kterou zdobily pamětní 

medaile. Stejnokroj byl navržen v luxusním londýnském krejčovství Dege & Skinner. Modrá 

uprostřed s bílým pruhem je jubilejní medaile z doby, kdy královna slavila zlaté jubileum 

vlády. Červená s bílým pruhem uprostřed pochází z doby, kdy královna slavila diamantové, 

(šedesáté) výročí své vlády, a velký stříbrný kříž je Královský řád Viktoriin. 

 

Prsten byl podle stoleté tradice 

z waleského zlata od firmy Wartski. Prsten 

byl z 24 karátového zlata, měl jemný žlutý 

odstín a byl na něm vyobrazen waleský 

drak. 

  

Místo líbánek mladý pár samozřejmě tají, 

ovšem spekuluje se o pouštních zemích. 

  

 

Čerpáno a zpracováno z Google. 

 

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

 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=163586/154932_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=165865/157798_0_
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Mistrovství světa v ledním hokeji 

4. května odstartovalo jako každý rok Mistrovství světa v ledním hokeji, 

ve kterém tradičně bojovala česká hokejová reprezentace. 

Složení českého hokejového týmu: Radko Gudas, David Musil, David 

Sklenička, Filip Pyrochta, Michal Jordán, Michal Moravčík, Adam 

Polášek, Jakub Krejčík, Libor Šulák, Filip Hronek, Andrej Nestrašil, Radek 

Faksa, Tomáš Plekanec, Dominik Kubalík, Roman Horák, Tomáš Hyka, 

Filip Chytil, Robin Hanzl, Martin Nečas, Robert Kousal, David Šťastný 

Složení základních skupin proběhlo na základě žebříčku týmů IIHF. Skupina A se odehrála v 

Kodani a skupina B v Herningu. Hrálo se formátem každý s každým ve své skupině a postup 

do playoff si následně zajistily čtyři nejlepší týmy z každé skupiny. Poslední tým ve skupině 

sestoupil do divize A. 

Skupina A Skupina B 

Rusko Kanada 

Švédsko Finsko 

Česko USA 

Švýcarsko Německo 

Bělorusko Norsko 

Slovensko Lotyšsko 

Francie Dánsko 

Rakousko Jižní Korea 

Český tým měl nelehkou skupinu. Čekali nás například pravidelně silní Švédové s Rusy nebo 

naši sousedé ze Slovenska. Za výsledky se ale rozhodně stydět nemusíme.  

Česko postoupilo ve skupiny A ze třetího místa, a tak 

nás čekal nelehký čtvrtfinálový zápas proti USA, ve 

kterém jsme smolně podlehli o jednu branku 3:2.  

Letošní mistrovství 

světa 2018 nakonec 

vyhráli Seveřané ze 

Švédska, kteří 

porazili v semifinále 

USA 3:2 a ve finále zvítězili nad nečekaným finalistou 

Švýcarskem na nájezdy 3:2. 

Musíme tak doufat, že příští rok Češi na MS v hokeji 2019 uspějí a dostanou se přes 

čtvrtfinálovou past.  

Čerpáno a zpracováno z Google 

 Za časopis Karlík Vojta Klápa a Denis Hlaváč, 9. B 

https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH29jJzqDbAhWR16QKHeNsAXgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hokejtour.cz/klub/ms-hokej/&psig=AOvVaw0MQdBRlMOoXTo3ITaxV0Pg&ust=1527329138779012

