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Velikono�ní úvodník 
P�išlo jaro, pomalu se nám blíží Velikonoce a s nimi i nové �íslo Realisty. 

V tomto �ísle se do�tete, jak prob�hla na naší škole inspekce a také se dozvíte n�co o naší slavné 

spoluža�ce - basketbalistce. A te� n�co k zamyšlení.Noviny mají velkou moc a mít svoje vlastní 

noviny a psát do nich je velká p�íležitost, jak n�co zm�nit nebo se s n��ím sv��it. Ur�it� vás n�co 

zlobí nebo trápí. Jsem zv�dav, kdo první sebere odvahu a p�inese nám n�jaký p�ísp�vek. Užijte si 

velikono�ní svátky a n�co hezkého nám napište na naši e-mailovou 

adresu. 

Jakub Demartini 

Rozhovor s Dominikou Pohunkovou ze t�ídy VIII.A 
Dozv�d�li jsme se, že jsi v basketbalu byla vyhlášena jako nejlepší hrá�ka týmu. 

Jak si se v�bec k basketbalu dostala? 

Moje mamka také hrála basketbal a pak se svojí spoluhrá�kou založili klub, do kterého jsem za�ala 
chodit. 

Jak dlouho už tento sport d�láš? 

Hraji už 6 let. 

Co se ti tomto sportu nejvíce líbí? 

Nejvíce se mi líbí možnost každou situaci vy�ešit více zp�soby. 

Kde a jak �asto trénuješ? 

Tréninky jsou 4x týdn�. Jednou týdn� je povinná regenerace a o víkendech máme zápasy. 

Za jaký tým hraješ? 

Basket Slovanka 

�eho bys v budoucnu cht�la dosáhnout? 

Cht�la bych mít co nejv�tší úsp�ch a mít z basketbalu velkou radost. 

Jaký byl tv�j nejv�tší úsp�ch? 

Poda�ilo se mi dosáhnout titulu mistra �eské republiky v lo�ském roce a 
získat 3. místo na neoficiálním mistrovství Evropy. 

A nakonec.P�ála by sis zm�nit n�co na této škole? 

Ráda bych cht�la zm�nit vztahy mezi u�iteli s žáky. 

D�kujeme za rozhovor. 

Veronika Bálková a Dana Pokorná 

�eská školní inspekce byla na naší škole 
Naše škola má za sebou inspekci, která prob�hla 27.- 28. ledna a 2.- 3. února 2009. Tato inspekce m�la 

t�i �leny - pana Mgr. Borise Tvar�žka, paní ing. Ivanu �ernou a paní Mgr. Noëlle Kleinovou. 
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P�edm�t inspek�ní �innosti 

Zjiš�ování a hodnocení podmínek, pr�b�hu a výsledk� vzd�lávání podle školního vzd�lávacího 

programu Základní škola Hornom�cholupská – škola t�etího tisíciletí a vzd�lávacího programu 

Základní škola k termínu inspekce. Zjiš�ování a hodnocení nepln�ní školního vzd�lávacího programu 

a jeho souladu s právními p�edpisy a rámcovým vzd�lávacím programem pro základní vzd�lávání 

k termínu inspekce.  

Hodnocení školy dle inspek�ní zprávy 

�innost školy je v souladu s rozhodnutím MŠMT o za�azení do rejst�íku škol a školských za�ízení. 

Škola zajiš�uje žák�m rovný p�ístup ke vzd�lávání, zohled�uje jejich vzd�lávací pot�eby a dbá o jejich 

bezpe�nost. Má velmi dobré finan�ní p�edpoklady k napl�ování 

vzd�lávacích program�. 

Školní vzd�lávací program má díl�í nedostatky, je v �áste�ném 

souladu se zásadami a cíli školského zákona a RVP ZV. 

Další inspek�ní zjišt�ní, která vedou k hodnocení podmínek, 

pr�b�hu a výsledk� vzd�lávání, jsou pozitivní v oblastech: 

� školní poradenství 

� vzd�lávací nabídka 

� plánování, strategie a pln�ní právních povinností �editelem 

� práce �editele p�i zkvalit�ování materiálních podmínek vzd�lávání 

� podpora rozvoje pedagogických pracovník� a spolupráce s partnery školy 

� klima školy 

� úsp�šnost žák� ve výsledcích vzd�lávání 

Michael Drahoš 

N�co málo o Velikonocích 
Velikonoce jsou významným svátkem k�es�an�, kte�í oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. I dnes je 

tento svátek velice populární a v �eské republice ho slaví mnoho rodin. Oby�ejný �lov�k si ho 

p�edstaví p�edevším jako den, kdy p�i pohledu z okna vidí d�ti s pomlázkou. Chodí od domu k domu 

a koledují malovaná vají�ka, sladkosti a další dobroty. Všichni jste už asi n�kdy m�li pomlázku v ruce 

nebo jste kreslili voskem na vyfouknutá vají�ka. Z Velikonoc znáte všichni ur�it� také r�zné názvy dní 

v týdnu jako nap�. zelený �tvrtek atd. 
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Na Velikonoce se také pe�e beránek a slepi�ka. A aby jste si mohli ty naše Velikonoce zp�íjemnit, 

máme pro Vás návod na pomlázku z 8 prut�: Na výrobu pomlázky je t�eba vrbové proutí, nejlépe 

košíká�ské. Je však možné použít vrbové pruty 

z jakékoliv vrby rostoucí u potoka, mimo smute�ní. 

Na kvalit� vrbového proutí je závislý vzhled 

i kvalita pomlázky. Každý druh vrby má jiné 

vlastnosti a nap�. smute�ní vrba, i když má tenké 

a dlouhé proutky, tak se velice láme, a proto je 

nevhodná. Je n�kolik možností, jak uplést 

pomlázku.	ídí se to po�tem proutk� nutných k 

upletení. Nejznám�jší je pomlázka z 8 proutk�.  

Navíc se dají p�izdobit opletením, které m�že být z 

n�kolika dalších proutk�, nejmén� t�í. Proutí se 

ne�eže dlouho p�ed zpracováním, nebo� by vyschlo 

a více se lámalo. Nejlépe je na�ezat a zpracovat. 

Nyní k postupu pomlázky z 8 proutk�: vybereme si 8 stejn� silných a dlouhých proutk� a jeden 

proutek na omotání držadla a �ty�i kratší proutky na oplétání.Vložíme proutek na omotání držadla a 

omotáváme. Omotávací proutek ukon�íme vtažením mezi proutky, ze kterých budeme plést pomlázku. 

Uchopíme svazek proutk� za držadlo a proutky na opletení (kratší) ohneme a p�ekládáme jeden p�es 

druhý a p�idržíme palcem.Totéž ud�láme i s dalšími proutky po obvodu až do konce prut�, které 

založíme mezi základní pruty pomlázky.Takto p�ipravený svazek 8 proutk� uchopíme tak, aby držadlo 

tvo�ené omotávkou a opletením sm��ovalo od nás.Rozd�líme si 4 proutky do levé a 4 proutky do 

pravé ruky tak, aby byly p�kn� nad sebou. Horní proutek v pravé ruce provlékneme st�edem mezi 

proutky levé ruky a vrátíme do pravé tak, že bude v pravé ruce spodní nyní horní proutek.V levé ruce 

provlékneme st�edem mezi proutky v pravé ruce a vrátíme do levé tak, že bude zase spodní v levé ruce 

horní proutek.V pravé ruce provlékneme st�edem mezi proutky levé ruky a vrátíme do pravé tak, že 

bude v pravé ruce spodní horní proutek.V pravé ruce provlékneme st�edem mezi proutky levé ruky 

a vrátíme do pravé tak, že bude v pravé ruce spodní.Tento postup se opakuje až do délky 10cm konc� 

proutk�.Konce proutk� z levé i pravé ruky dále pleteme vždy �tverým k�ížením p�es sebe.Pomlázku 

ukon�íme tak, že špi�ky proutk� svážeme n�jakým drátkem, provázkem nebo p�ímo ze špi�ek 

uvážeme uzel. 

Václav Blahník a Petr Žižka 

Texty písní 

Lady Gaga-Poker Face 
Mum mum mum mah 
Mum mum mum mah 
I wanna hold em' like they do in Texas Please 
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Fold em' let em' hit me raise it baby stay with me (I love it) 
Love GAme intuition play the cards with spades to start 
And after he's been hooked I'll play the one that's on his heart 
Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh 
I'll get him hard, show him what I've got 
Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh, 
I'll get him hard, show him what I've got 
(Refrén �. 1) 
Can't read my, 
Can't read my 
No he can't read my poker face 
(she’s got me like nobody) 
Can't read my 
Can't read my 
No he can't read my poker face 
(she’s got me like nobody) 
(Refrén �. 2) 
P-p-p-poker face, p-p-poker face 
(Mum mum mum mah) 
P-p-p-poker face, p-p-poker face 
(Mum mum mum mah) 
I wanna roll with him a hard pair we will be 
A little gambling is fun when you're with me (I love it) 
Russian Roulette is not the same without a gun 
And baby when it's love if its not rough it isn't fun, fun 
Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh 
I'll get him hard, show him what I've got 
Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh, 
I'll get him hard, show him what I've got 
(Refrén �. 1) 
(Refrén �. 2) 
I won't tell you that I love you 
Kiss or hug you 
Cause I'm bluffin' with my muffin 
I'm not lying I'm just stunnin' with my love-glue-gunning 
Just like a chick in the casino 
Take your bank before I pay you out 
I promise this, promise this.Check this hand cause I'm marveloun. 
(Refrén �.1) 3x  
(Refrén �. 2) 3x 

Lenka Pechová a Bianca Kurzová 

Školní bufet 
Již n�kolik let je v p�ízemí naší školy BUFET. M�žeme zde nakoupit malou sva�inku i 

pití. Pro mlsné jazý�ky tu najdeme i pár sladkostí. Bufet nenavšt�vují pouze žáci, ale 

i u�itelé. Zapomn�tlivci si zde mohou zakoupit sešity a ti nejv�tší si mohou koupit i n�které 

školní pom�cky. V bufetu prodává pan školník a jeho žena. Myslím si, že 

jediní, kdo tady nenakupují, jsou paní kucha�ky. Tento bufet jsem již 

n�kolikrát použil. Obvykle má otev�eno o p�estávkách.  

 

Richard Tippl, VI.B 
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P�ihlášky na st�ední školy , víceletá gymnázia a ostatní 
Jak už všichni víme, p�ihlášky na SŠ a víceletá gymnázia se už neodvratn� blíží a d�ti 

z naší základní školy se taky hlásí na školy, které jim 

v budoucnu ur�it� pomohou ve všedním život�.Jména žák�, 

kte�í se p�ihlašují na školy, se nám nepoda�ilo zjistit. 

Novinkou letošního roku jsou zápisové lístky, kde si žáci 

mohou zapsat, na jaký typ oboru se na škole hlásí, 

pop�ípad� jeho kód. 

P�ihlášky na školy se podávají v únoru a zkoušky se d�lají 

v dubnu. 

 Po�et žák� a seznam škol, na které se žáci p�ihlašovali : um�lecká škola 1 žák - neprošel 

Gymnázia: 9 žák� 

Obchodní akademie:13 žák� 

Pr�myslové školy:6 žák� 

St�ední odborné školy:12 žák� 

St�ední odborná u�ilišt�:14 žák� 

Letos m�že využit jeden žák t�i p�ihlášky na r�zné školy. 

Jakub Církva , Jan Rašpl 

Turnaj ve vybíjené 
Ve �tvrtek 19.b�ezna se na naší škole uskute�nil turnaj ve vybíjené mladších žákyn o Pohár starosty 

m�stské �ásti Prahy 15.  

Turnaje se zú�astnilo následujících p�t škol: 

� ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hornom�cholupská 

� ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hostiva� 

� ZÁKLADNÍ ŠKOLA K�imická 

� ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nad P�ehradou 

� ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veronské Nám�stí 

Družstvo naší školy m�lo následujcí složení: 

� Anežka Konrádová z 5.B � Michaela R�ži�ková z 5.B 

� Barbora Sp�vá�ková z 5.B � Karolína Fajcová z 6.A 

� Eliška He�mánská z 6.A � Sabina Šmolíková z 6.A 

� Tereza R�ži�ková z 6.A � Nikola Lustigová z 6.A 

� Barbora Vondrá�ková z 6.A � Anna Mošni�ková z 6.B 

� Jana Kucmochtová z 6.B � Veronika Roubalová z 6.B 
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Všechna družstva odehrála �ty�i utkání. Naše žákyn� dosáhly následujících výsledk�: 

Hornom�cholupská – Hostiva� 5:10 Hornom�cholupská – Nad P�ehradou 8:20 

Hornom�cholupská – Veronské nám�stí 9:8 Hornom�cholupská – K�imická 4:8 

Na záv�r turnaje byly vyhlášeny také nejlepší hrá�ky jednotlivých družstev. Z naší školy se stala 

nejlepší hrá�kou Anna Mošni�ková. 

Celkové po�adí škol v turnaji:  

1. Základní škola Nad P�ehradou 

2. Základní škola K�imická 

3. Základní škola Hostiva� 

4. Základní škola Hornom�cholupská 

5. Základní škola Veronské nám�stí 

Pravidla vybíjené 

H�išt�: má rozm�ry 9x18m, kolem n�j jsou 2m široké pruhy volného místa. P�licí �ára d�lí h�išt� na 

dva �tverce 9x9 m. Hraje se s mí�em na odbíjenou. 

Hrá�i: Dv� družstva o 10 hrá�ích a nanejvýš 2 náhradníci. Každé družstvo má svého kapitána. Jedin� 

on má právo mluvit s rozhod�ím. 

Vým�na hrá�� je dovolena jen v p�ípad� zran�ní, jinak je možná jen po skon�eném polo�ase. 

Hra trvá: 2x7 minut s vým�nou stran po p�estávce, která trvá 3 minuty. Druhý polo�as se zahajuje 

op�t s plným po�tem hrá��. Je li n�které družstvo vybité p�ed limitem, zaznamenává se �as. 

Dan Zeman a Karim Kelifa 

Vtipy – všeho druhu 
Zví�átka 
Ptá se medv�d zajíce, jestli jde na diskotéku. Zajíc na to, že ne, že prý se bojí, aby ho nezmlátili. 

Medv�d ho uklid�uje, že ho ochrání. Zajíc tedy nakonec p�ijde a uvidí velblouda a honem ute�e. 

Medv�d jde za ním a ptá se ho, pro� utekl. A zajíc odpoví, že tam nep�jde, když vid�l, co ud�lali za 

boule ko�ovi! 

Blondýnky 
Blondýnka vypl�uje test složený z otázek a odpov�di ano a ne.Dívá se na papír 5 minut, 10 minut. 

Potom v náhlém záchv�vu inspirace z pen�ženky vytáhne minci a za�ne s mincí házet a vypl�ovat test 

stylem panna – Ano, orel – Ne. Za p�l hodiny má test hotový. Zbytek t�ídy v té dob� se stále  ješte potí 

nad otázkami. Když zbývá posledních 5 minut �asu, za�ne v zoufalství vyhazovat mincí, nespokojen� 

mrmlat a potit se. Dozírající k ní p�íjde a ptá se: "Co se stalo, sle�no?‘‘ A blondýnka odpoví: 

"Kontroluju si test a skoro všechno mám špatn�!"  
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Mezinárodní 
Ameri�an a �ech jedou spolu vlakem.  

Ameri�an plivne z okna, vrátí se to zp�t, obletí �echovi dvakrát okolo hlavy a zase vyletí z okna ven. 

Ameri�an se p�edstavuje: "John Smith – profesionální mistr USA v plivání!" �ech plivne Ameri�anovi 

mezi o�i a p�edstaví se: "Pepa Stárek – za�áte�ník v plivání!" 

Jiné 
"Co to kopete, sousede, studnu?" 

"Ale kdepak, d�lám si p�ípojku na metro. " 

Policejní: 
Na policejní služebn�: 

"Pánové, p�edstavte si, že jsem jednou dostal Lego a na krabici stálo: od 3 do 6 let a já to složil už za 

rok. " 

Léka�ské: 
P�ijde pán k doktorovi a povídá:“Pane doktore, dejte mi n�jaké prášky proti chamtivosti, ale dejte mi 

jich hodn�, hodn�!!“ 

Sport: 
Potáp�� se kochá podvodním sv�tem asi šest metr� pod hladinou, když ve stejné hloubce vidí 

n�jakého kolegu. Ten kupodivu nemá žádný dýchací p�ístroj. Potáp�� sestoupí o další dva metry 

a druhý ho po chvilce následuje. Sestoupí ješt� hloub�ji, ale po pár minutách je druhý zase vedle n�ho. 

Potáp��i to nejde na rozum, a tak vyndá tabulku na psaní pod vodou se speciální k�ídou a napíše:"Jak 

to d�láš bez p�ístroje???" Druhý mu vytrhne tabulku a napíše: „Já se topím!“ 

D�tské 
Pepí�ek se jde koupat do rybníku a ptá se: “Pane starosto, nejsou v tom rybníku žáby nebo vodní 

hadi?“A pan starosta odpoví: „Neboj Pepí�ku, žraloci už je sežrali!!“  

Jirka Mašek a Dan Miškovský 


