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Pololetí je už skoro za námi  
Máme tu jubilejní 10. �íslo našeho školního �asopisu Realista. Tento 
�asopis funguje už 3 roky a vyst�ídali se tu 3 šéfredakto�i. Abychom 
úsp�šn� dál fungovali a nenudili vás, uvítali bychom vaše nápady 
a p�ísp�vky, aby náš �asopis byl opravdu „školní“. 
Te� máme za sebou vysv�d�ení, za�alo nové pololetí, a proto bych 
cht�l všem pop�át pevné nervy u u�ení a co nejlepší známky. 

Jakub Demartini 

„Práce m� baví” - rozhovor s paní Zde�kou Walterovou, 
vedoucí školní jídelny 
Co vás vedlo k tomu, že jste si vybrala tuto práci? 
Baví m� to 

Co všechno musí vedoucí školní jídelny zajiš�ovat? 
Dovoz pití. Objednat, aby všechno došlo v�as. Placení 
v�as. Mycí prost�edky. �erstvé maso, zelenina, ovoce. 

Jste na škole nová. Co si myslíte o naší jídeln�? 
Dalo by se hodn� v�cí vylepšit 

Jaký byl váš první dojem z této školy?  
Ze školy dobrý, ale v kuchyni to bylo horší. 

V �em je to na naší  škole jiné než na jiných školách?  
Je tady jiný p�ístup k d�tem a k vedení. 

Co se vám líbí na této práci? 
M�žu si d�lat jídelní�ky, tvo�it nové v�ci. 

Co by se podle vás dalo v jídeln� vylepšit? 
V kuchyni je zastaralé vybavení,které je pot�eba vym�nit, 
ale na druhou stranu je prostorná. 

Také máme informace, že jídlo, které bylo 5. prosince minulého roku (na Mikuláše), se bude 
opakovat víckrát. Musíte uznat, že bylo výborné.Proto za vás za všechny d�kujeme 
kucha�kám a paní vedoucí. Mají t�žkou práci. 

D�kujeme za rozhovor. 

Karim Kelifa a Dan Zeman 

Hodnocení naší práce za 1. pololetí 
Celkový po�et žák� na naší škole je 314 - chlapc� 157 a d�v�at také 157. Na 1. stupni je 160 
žák� a na 2. stupni 154 žák�. 
Prosp�ch: vyznamenání má u nás 161 žák�, z toho 121 jich je na 1. stupni a na 2. stupni 40. 
Na škole prosp�lo 142 žák�. Na 1. stupni 39 žák� a na 2. stupni 103. Naopak neprosp�li 
z jednoho p�edm�tu 4 žáci a všichni chodí na 2. stupe�. 
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Neprosp�li z více p�edm�t� 2 žáci z 2. stupn�. Ale na škole jsou také lidé, kte�í nebyli 
hodnoceni z n�jakého p�edm�tu. Je jich pouze 5. Pr�m�rný prosp�ch 1. stupn� je 1,25, 
druhého stupn� je 1,81. A pr�m�rný prosp�ch celé školy je 1,53. 
Chování: uspokojivé chování - 5 žák� 
Neuspokojivé chování - 1 žák 
Pr�m�rné známky z p�edm�t� : 
�eský jazyk: 2,43 
Anglický jazyk: 1,99 
Francouzský jazyk: 2,08 
N�mecký jazyk: 2,00 
Matematika: 1,84 
D�jepis: 2,20 
Zem�pis: 2,03 
P�írodopis: 2,10 
Fyzika: 2,36 
Chemie: 1,76 
Ob�anská výchova: 1,77 
Rodinná výchova: 1,74 
T�lesná výchova: 1,11 
Výtvarná výchova: 1,25 
Hudební výchova: 1,16 
Pracovní �innosti: 1,16 
Celková absence 
Omluvená: 13 211 hodin 
Neomluvená: 5 hodin 
Pr�m�rná absence na žáka je 42,09 hodin. 

Veronika Bálková a Dana Pokorná 

Významné dny v roce 2009 
V tomto roce nás zase �eká velké množství svátk�. A� už to jsou státní svátky nebo n�jaké 
jiné svátky, tak si myslím, že se na n� ur�it� všichni t�šíme. A hlavn� na ty, které budou místo 
školy. Tady vám nabízím seznam t�chto svátk�: 

Státní svátky 

1. leden - Den obnovy samostatného �eského státu 
8. kv�ten - Den vít�zství 
5. �ervence - Den slovanských v�rozv�st� Cyrila a Metod�je 
6. �ervence - Den upálení Jana Husa 
28. zá�í - Den �eské státnosti 
28. �íjen - Den vzniku samostatného �eskoslovenského státu 
17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii 
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Ostatní svátky 

13. duben - Pond�lí velikono�ní 
1. kv�ten - Svátek práce 
24. prosince - Št�drý den 
25. prosince - 1. svátek váno�ní 
26. prosince - 2. svátek váno�ní 

Významné dny 

27. leden - Den památky ob�tí holocaustu 
21. únor - Mezinárodní den mate�ského jazyka 
12. b�ezen - Den vstupu �eské republiky do NATO 
22. b�ezen - Sv�tový den vody 
7. duben  - Den vzd�lanosti 
22. duben - Den Zem� 
5. kv�ten - Kv�tnové povstání �eského lidu 
9. kv�ten -  Den Evropy 
10. kv�ten - Den matek 
15. kv�ten - Den rodin 
5. �erven - Sv�tový den životního prost�edí 
16. �íjen - Sv�tový den výživy 
21. listopad - Sv�tový den televize 
10. prosinec - Den lidských práv 

Rok 2009 - Mezinárodní rok astronomie 

Michael Drahoš 

Zápis do prvních t�íd 
Zápis do prvních t�íd se konal ve dnech 27. a 28. ledna. Celkem p�išlo 45 d�tí. První den jich 

p�išlo 25 a druhý jen 20. Žáci 9. t�ídy odvád�li d�ti do t�ídy 
III.B, kde byla nachystaná herna. Mohly si zde nejen hrát, ale 
i se dívat na video. 
Zapisovalo se ve t�íd� I.A. Probíhalo to tak, že dít� p�išlo 
s rodi�i k paní u�itelce a �ekli jí základní údaje. Poté si 
budoucí prv�á�ci s ní povídali. P�edškolák musel um�t 
rozpoznat barvy, písmena, strany a také �ísla. Nakonec 
p�ednesl bud´ básni�ku a nebo n�co zazpíval. 
První dít�, které p�išlo k zápisu, byl chlapec, který na zápisech 
byl již podruhé. P�išel nejd�íve jen s tatínkem a nakonec p�išla 
i maminka. Jeho zápis probíhal kladn�, byl p�ijat. 

Lenka Pechová a Bianco Kurzová 
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Recenze filmu 
Jak všichni víme, naše škola každý rok den p�ed za�átkem váno�ních prázdnin po�ádá 
návšt�vu kina. Letos jsme zhlédli film Madagaskar 2. Rádi bychom se s vámi pod�lili o náš 
názor na tento film. Základní je, že ho nechceme a nebudeme nijak o�er�ovat, ale práv� 
naopak. Nám se tento film velice líbil. Samoz�ejm�, že existují spousty jiných, lepších film�, 
nap�. nep�ekonatelné zpracování trilogie Pán prsten� �i Narnie, Harry Potter a spousty 
dalších. Ale tento film se nachází v úpln� jiné kategorii a na naprosto jiné srovnávací p�í�ce. 
P�esto si myslíme, že na té p�í�ce, na které opravdu je, se umístil na velice slušném míst�. 

P�íb�h byl celkem zajímavý. �ty�i zví�ata 
(lev, zebra, žirafa a hrošice) se s pomocí 
party tu��ák� snaží dostat z ostrova 
Madagaskar do ZOO v New Yorku. Bohužel, 
moc se jim to nevede a z Madagaskaru se 
dostanou do Afriky. Film je plný humoru a 
vtip�, nap�. když letí v polorozpadlém letadle 
a za�nou padat, kapitán tu��ák oznámí 
cestujícím, že má dobrou a špatnou zprávu. 
Ta dobrá, že p�istávají, ta špatná, že volným 
pádem. I my tuto recenzi vezmeme trochu 

s humorem. Aby to bylo o n�co zajímav�jší. 
Tak tedy obsazení herc� bylo nepochybn� naprosto dokonalé. Hlavní byli, jak už víme lev 
jménem Alex, zebra Márty, žirafa Melmen a hrošice Glórie. Na všech bylo vid�t, že mají 
zkušenosti nejen z prvního dílu. Z�ejm� už se ztotožnili s postavami a režisér musel být 
naprosto unesen jejich hereckými výkony. Snažili jsme se ze všech sil sehnat pravá jména 
herc�, ale bylo nám oznámeno, že cht�li z�stat v anonymit�. Divili jsme se pro�, když jim 
muselo být naproto jasné, že budou doslova zavaleni dopisy, požadavky o autogramy, 
nabídkami na další filmy a samoz�ejm� pen�zi. Pán, se kterým jsme o tom mluvili, nem�l moc 
dobrou náladu a stále mru�el pod vousy, že jsou prý po�íta�oví. Nechápali jsme, co tím myslí 
a nechali jsme toho chudáka samotného. 
Nechali jsme herce a p�ešli jsme na další moc d�ležitou sou�ást filmu, která celý d�j 
podmalovává. A to je samoz�ejm� hudba. Dávali jsme na ni moc velký pozor, protože je to 
opravdu jedna z nejd�ležit�jších �ástí filmu. Možná si myslíte, že je to pitomina a že se bez 
hudby klidn� obejdete, ale zkuste si n�jakým zp�sobem odstranit hudbu z filmu Piráti 
z Karibiku - na konci sv�ta a uvidíte, jak to bude strašn� nudné, suché a hlavn� naprosto 
nekoukatelné. No, ale abych se vrátil k Madagaskaru. Hudba byla už na první poslech velice 
pe�liv� vybírána, ne-li dokonce skládána p�ímo na tento snímek. 
Abychom se dostali i trochu k d�ji. Jak doufám, snad jste všichni vid�li první �ást této 
animované komedie. Pakliže ne, postrádáte základní vzd�lání a doporu�ujeme vám, abyste 
ihned šli do videop�j�ovny a ve�er si tento film s po�ádnou mísou šunkového popkornu 
a lahví coca-coly pustili. Opravdu to stojí za to. První díl je o tom, že zebra Márty chce odejít 
ze ZOO do divo�iny. Ostatním se sice nechce, ale za žádnou cenu by neopustili kamaráda a 
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jdou s ním. Potají se také pokouší utéct i parta tu��ák�.Všichni se dostanou letadlem na ostrov 
Madagaskar poblíž jihozápadních b�eh� Afriky. Tam se sp�átelí se zví�aty z džungle a za�nou 
si užívat kone�n� nabyté a krásné svobody. Tak n�jak asi kon�í první díl. Druhý je, jak se 
nám zdá, o n�co málo zajímav�jší. Druhý díl za�íná pohledem na naše �ty�i hrdiny, jak tan�í 
sm�rem k letadlu, které drží pohromad� snad jen prach a silná v�le t�ch, kte�í jím mají let�t. 
Letadlo je vyst�eleno z obrovského praku a dá se �íci, že letí. Bohužel, když se dostanou nad 
Afriku, z�ítí se. Nev�dí, co mají d�lat, a jdou se podívat,  jak vypadá zem� kolem. Náhle uvidí 
dlouhé a nádherné savany. Každý vidí 
obrovská stáda svého druhu a cítí se jako 
doma. Každý si najde kamarády a Alex 
dokonce otce a matku. Z�stanou tam 
docela dlouho, ale po �ase se jim za�ne 
stýskat po ZOO, na kterou byli zvyklí, a 
rozhodnou se vrátit. N�jakým zázrakem se 
jim poda�í v letadle dostat do New Yorku 
a do opravdového domova, kde mají pití, 
jídlo a spousty fanoušk�, kte�í se na n� dennodenn� chodí dívat. 
Tento d�j je opravdu velice stru�ný a možná i trochu nep�esný. A tím spíše vám 
doporu�ujeme p�j�it si pokud možno oba dva díly najednou a pustit si je hned po sob�. Tento 
zp�sob nás napadl te� a bohužel není ješt� vyzkoušen, ale vážn� p�emýšlíme o tom, že se 
ob�tujeme a provedeme tento experiment na sob�. P�edpokládáme, že se báje�n� pobavíme 
jak my, tak i vy. Protože film je plný humoru, zajímavých nápad�, ne�ekaných zvrat� a 
naprosto neuv��itelných v�cí. Doufáme, že vás pobavil nejen tento �lánek, ale že vám n�kdy 
zvedne náladu i film Madagaskar jedna a dv�.  
S p�áním hezkých chvil strávených u televize vám p�ejí: 

Jirka Mašek a Dan Miškovský 

Horoskopy - 2.díl 

Váhy 

Máte schopnost se hodn� nau�it, pokud nad vámi n�kdo bdí a vy se toužíte pou�it. Jste lidé, 

kte�í cht�jí mít velký rozhled, aby mohli konverzovat na všechna témata, vhodná ve 

spole�nosti. Víc tíhnete ke spole�enským v�dám a znalostem o nich, stejn� jako k um�ní, 

mezi které pat�í hudební i výtvarná výchova. Lépe by vám m�la jít matematika a chemie.  

Štír 

Když se dokážete snažit být dob�í žáci a studenti, dokážete se víc zahloubat do pot�ebných 

znalostí a zkušeností. �asto vám klasické vzd�lávání nevyhovuje, ale p�esto vám jdou obory 



 6 

jako fyzika a chemie, kde máte rádi hlavn� pokusy, stejn� jako biologická znalost �lov�ka. 

N�kdy pot�ebujete víc v�domostí o spole�enských v�dách, které vám chybí. 

St�elec 

Nejste vyložen� studijní typy a získávání v�domostí vás baví víc ve vyšším v�ku, kdy pat�íte 

mezi ty nejzv�dav�jší a nejpracovit�jší. Pat�íte mezi osoby, které pom�rn� rychle ovládnou 

každý cizí jazyk, což vás hodn� baví a pomáhá vám to v karié�e, která je �asto zam��ená na 

zahrani�í. Stejn� tak jste t�lesn� zdatní a máte zvláštní zájem o p�írodu. 

Kozoroh 

N�kte�í z vás neprojevují zv�tšený zájem o studium a v�nují se praktickým problém�m, jiní 

zase pat�í mezi ty nejvzd�lan�jší typy lidí, kte�í jsou zvyklí pracovat na sob� po celý den. 

Máte smysl pro p�írodní v�dy, jako je fyzika a matematika, ale uv�domujete si i d�ležitost v�d 

o spole�nosti kolem vás. Musíte proto dlouho vydržet u studijních text� a u�ebnic. 

Vodná� 

Vaše inteligence je zna�n� vysoká a se vzd�láváním v�tšinou nemáte problémy. Už odmala 

dostáváte dobré známky, a� už se jedná o matematiku, biologii, nebo �eský jazyk, zem�pis �i 

angli�tinu. Ur�itý problém vám d�lá historie, ke které nemáte siln�jší vztah, a n�kdy t�lesná 

výchova. Jste typy, které se m�žou vzd�lávat celý život a tím jen získávat. 

Ryby 

Z povrchního hlediska by se zdálo, že jste pohodlné typy lidí, ale ve skute�nosti jen �ekáte, až 

se s vámi bude n�kdo u�it. Je ve vás zvláštní druh inteligence, který vám p�edevším dává 

schopnost kvalitn� se u�it jakýkoliv cizí jazyk, který brzy upot�ebíte. Podobné je to i s 

p�ekvapivou znalostí matematiky, p�edevším geometrie. Máte taky estetické sklony. 

Veronika Bálková a Dana Pokorná 
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K�ížovky 
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1) P�edložka se 7. pádem 
2) Chemická zna�ka vápníku 
3) Textilní rostlina 
4) Setina eura 

1) �erný pták 
2) Zimní svátek 
3) Záme�ník má … 
4) Pokrývka hlavy 
5) Vá�ek 
6) Pom�cka horolezce 

1) Pohádková postava 
2) Rostlina která roste u vody 
3) Alkoholický nápoj 
4) Sportovní oble�ení 
5) P�ikrývka hlavy 
 

Václav Blahník, Petr Žižka 


