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 Jaro namalovala Margaréta Vítková, 1. A 

JARO JE TADY!!! 

 

 



Velikonoce 

V neděli 1. dubna jsme slavili - jak všichni asi víte - Velikonoce. Starý křesťanský svátek, 

který si spojujeme se začátkem jara. V tento den jsou šťastné především děti, které si svým 

koledováním mohou vysloužit velikonoční vajíčka, sladkosti a spoustu dalších věcí. Svátek s 

sebou nese taky spoustu tradic, jako kupříkladu všem známou pomlázku. Pro vás jsme se 

zeptali těch mladších, jak si tento svátek užili. 

Amálka Macke, 2. B. 

 

Pověděla bys nám, co jsi dělala o Velikonocích? 

Koledovala jsem a hledala vajíčka. 

Kde jsi koledovala a s kým? 

No, koledovala jsem s kamarádkou a taky s mamkou. Chodili jsme na chalupě a ve městě. 

A vykoledovala sis toho hodně?  

Ano, bylo to super. 

 

Barbora Hlavničková, 2. B. 

 

Mohli bychom se tě zeptat, co jsi dělala o 

Velikonocích? 

My jsme nekoledovali, ale byli jsme u babičky a 

hledali vajíčka. 

A pomáhal ti někdo, nebo jsi hledala sama? 

Hledala jsem sama a moc mě to bavilo. 

A byla jsi ještě s někým? 

S kamarádkami a strejdou na chalupě. 

Obrázek namalovala nela Beránková, 3. C 

 

 

 

Filip Kozbert, 2. A.  

 

Mohl bys nám říct, co jsi dělal o Velikonocích?  

Hledal jsem vajíčka u našeho souseda. 

A byla to sranda ne? 

Jo, byla, pěkně jsem si to užil. 

A byl jsi ještě někde? 

Ne, jenom hledat. 
 

 

 

Obrázek nakreslila Nikola Mrázková, 3. B 

 

 

 

 

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



Svátek matek 

Tento svátek se slaví vždy druhou neděli v měsíci květnu, takže 

letos 13. května  

Den matek patří naším matkám, které se o nás staraly a vychovaly, 

proto si tento svátek zaslouží. Svátek se slaví po celém světě, ale 

v jiné dny. Například ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), 

jinak v arabských zemích (21. březen). V tento den děti dávají 

dárky své mamince, aby jí ukázaly, že ji mají rády a že bez ní 

nemohou být.  

Kdy tento svátek vznikl? Už ve starověkém Řecku!. Řekové věřili, že plodnost matky je 

stejně důležitá jako spánek a první žena, která byla uctívána, byla pohanská bohyně Rhey 

= Kybelé, matka bohů. 

 

 

Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav 

tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny 

Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek.  

 

 

Obrázek namalovala Denisa Cimrmanová, 3. C 

 

V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident 

USA Woodrow Wilson oslavu Den matek, jako 

celonárodní svátek, konající se druhou květnovou 

neděli. V Česku se tento svátek slaví stejně, jako 

v Americe, ale až od roku 1923. Jeho 

propagátorem byla Alice Masaryková. Tento den 

doplňuje Den otců, který oslavuje otce,  a slaví se 

vždy třetí neděli v červnu. 

Obrázek Jaro namalovala Mia Granátová, 1. A 

 

NEZAPOMEŇTE POPŘÁT SVÉ MAMINCE K SVÁTKU!! 

Za časopis Karlík Michaela Hričišová, 9. B 
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Zašly jsme za členy žákovské rady (pomáhali při organizaci celé akce) 

zeptat se na letošní Andersenovu noc 

1. Jak se ti líbilo na Andersenově noci? 

2. Byly děti hodné? 

3. Jaké akce byly pro děti 

připraveny? 

 

Zuzana Vydrová 

1. Myslím, že jsme celkem 

dobrá parta, takže byla 

sranda a bylo to super. 

2. Většina ano, některé děti ale potřebovaly postrašit trošku víc. 

3. Neměli jsme moc času být všude, takže bojovka byla skvělá. 

 

Michaela Hričišová 

1. Líbilo se mi tam hodně, dobrá zábava. 

2. Děti byly hodné, ale některé se pak bály na tu bojovku. 

3. Byla bojovka, ukázka parkúru a ta noc byla na počest 

Jaroslava Foglara.  

 

Vojtěch Suk 

1. Bylo to hodně dobrý . 

2. Jak které. 

3. Byl tam parkúr, stezka odvahy a pouštění filmů. 

 

 

 

Matěj Štěpánek 

1. Andersenova noc byla v pohodě . 

2. Nebyly hodné, jen občas. 

3. Parkúr, stezka odvahy a bobříky. 

 

Za časopis Karlík Simona Jindrová a Tereza Kraifová 9. A 
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Andersenova noc 

Zašli jsme za žáky prvního stupně a zeptali jsme se jich na Andersenovu noc, která u nás ve 

škole probíhala začátkem dubna a byla věnována Jaroslavu Foglarovi 

Jak jste se měli? 

Jaký bobřík bylo nejtěžší splnit? 

Nějaký vtipný zážitek?   

 

Klára Nováková, 3. B 

Hodně, hodně, hodně, hodně 

dobře. 

Mlčení, skoro jsem ho 

nesplnila. 

Asi nic. 

 

 

 

Jiří Nulíček, 4. A 

Dobře, bylo to super. 

Asi bobřík mlčení. 

Stezka odvahy, strašidla byla velmi srandovní. 

 

Sára Hájková. 4. A 

Hodně dobře. 

Nejspíš mlčení. 

Nemohla jsem vydržet bobříka mlčení. Také jsme hráli Městečko Palermo, to byla taky 

sranda.  

 

Matěj Jiroušek, 5. A 

No, dobře. 

Mlčení.  

Týpek s pláštěm v knihovně.  

 

Stella Konopiská, 5. A 

Výborně. 

Určitě mlčení. 

Vybíhali jsme na chodbu a báli jsme se, že na nás přijde učitelka.  

 

Valerie Hocková, 5. B 

Bylo to dobrý, super bylo, že jsem mohla být s kamarády ve dne i v noci. 

My jsme nestihli všechno, takže nevím. 

Asi že mi kámoška vylila do spacáku pití.  

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



ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z KARLOVA 

….aneb pořád se něco děje 

Zeptaly jsme se deváťáků, jak se jim líbil jejich poslední volejbalový turnaj mezi 

osmými a devátými třídami 

1) Jak se ti celý turnaj líbil? 

2) Přišli nějací fanoušci od vás ze třídy a kolik jich bylo? 

 

Adéla Nulíčková (9. A) 

Bylo to dobré, jen jsme se vůbec s týmem nesehráli, netrénovali jsme spolu, takže to 

nedopadlo dobře.  

Přišel nám fandit jen pan učitel Havlíček a spolužák Tonda, ale ten fotil. 

 

Ondřej Šmakal (9. A) 

Bylo to docela v pohodě, jenom jsme si moc 

nezahráli a nebyli jsme sehraný. 

Nikdo nám nefandil, a pak nám akorát chtěl 

pan učitel Havlíček napsat poznámku za 

špatnou reprezentaci. 

 

Marie Huptysová (9. A) 

Jelikož mě baví volejbal, tak se mi turnaj líbil, ale trochu mě mrzelo, že jsme prohráli. 

Ze třídy přišel jen Tonda, který fotil, ale přišly se podívat kamarádky z jiné třídy. 

Samozřejmě nás přišel podpořit i pan učitel Havlíček, který si na nás udělá vždy rád 

čas. 

 

Michaela Hričišová (9. B) 

Mně se to velice líbilo, strašně mě to bavilo, když jsme třeba spadli na zem, tak to byla 

sranda. Nejvíc se mi líbilo, že jsme vyhráli. 

No, moc lidí tam nepřišlo, protože jsme během turnaje měli vyučování, takže přišli jen 

dva lidi z naší třídy. Ale druhá devítka nás také podporovala a my je  

 

Daniela Mrkvičková (9. B) 

Turnaj se mi líbil moc, jako každý rok byl vydařený. Vyhráli jsme, a to mi stačí. 

Jediní fanoušci, kteří přišli od nás ze třídy, byl Martin a Filip a fandili mooc dobře. 

 

TURNAJ MEZI TŘÍDAMI VYHRÁLA TŘÍDA 9. B 

 

Za časopis Karlík Elena Matoušková a Daniela Šilínková 9. A 

 

 



Přijímací zkoušky 

Jako každý rok, tak i letos museli žáci devátých tříd absolvovat a úspěšně složit přijímací 

zkoušky na střední školy. Zašli jsme se zeptat za časopis Karlík, jak se na ně připravují a jaké 

měli pocity při první důležité zkoušce v životě.  

Filip Ngo Minh Tuan,  9. B  

 

Jak dlouho ses připravoval na přijímací zkoušky? 

Na přijímačky jsem se připravoval přibližně měsíc a půl 

Co ti přišlo těžší a jaký z toho máš pocit? 

Mám z toho celkem fajn pocit, těžší byla rozhodně matika. 

Jak jsi to stíhal s časem? 

Trochu jsem nestíhal matiku, jinak byl čas akorát. 

Jaká úloha byla podle tebe nejtěžší? 

Červený traktor. 

Kde jsi psal příjímací zkoušky?  

Na Obchodní akademii ve Vlašimi 

 

Elena Matoušková,  9. A 

Jak dlouho ses připravovala na přijímací zkoušky? 

Na přijímací zkoušky jsem se skoro vůbec neučila. 

Co ti přišlo těžší a jaký z toho máš pocit? 

Z matiky mám špatný pocit, rozhodně byla těžší matika než čeština. 

Jaká úloha byla podle tebe nejtěžší? 

Řekla bych, že mi nešlo skoro nic. 

Kde jsi psala příjímací zkoušky?  

Na Střední zemědělské škole v Benešově 

Myslíš si, že se na střední školu dostaneš? 

Hlásí se tam málo lidí, takže si myslím, že ano. 

 

Daniela Mrkvičková,  9. B 

Jak dlouho ses připravovala na přijímací zkoušky? 

Připravovala jsem se hodně, chodila na všechna doučování a doma psala procvičovací testy. 

Co ti přišlo těžší a jaký z toho máš pocit? 

Hodně špatný,  myslím, že jsem to pokazila. 

Jaký předmět ti přišel těžší? 

Myslím, že matematika. 

Kolik myslíš, že budeš mít bodů? 

Ani nevím, nepočítala jsem si to, nepamatuju si, co jsem už zaškrtla. 

Kde jsi psala příjímací zkoušky?  

Na Gymnáziu v  Benešově a Vlašimi. 

 

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


