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ÚVODNÍK 
Ahoj všichni,je tu nový školní rok a s ním i nový redak�ní tým.V prvním �ísle budeme 

pokra�ovat v díle minulého redak�ního týmu a v dalších 

�íslech pojedeme ve vlastních kolejích. A kdo je šéfredaktor? 

P�ece já, Jana Kucmochtová, a mými š�astnými zástupci jsou 

Markéta Bittnerová a Tomáš Temlík. Školní �asopis píšeme 

celá t�ída, protože je nás jenom pouhých 16. Tak doufáme, že se 

vám naše práce bude líbit. A nezapome�te nám posílat vaše p�ísp�vky, básni�ky atd. Naše 

emailová adresa je �asopis.realista@seznam.cz.  

Jana Kucmochtová 

DEN BEZPE�NOSTI 
Dne 10. zá�í 2009 se uskute�nila na naší škole akce Den bezpe�nosti. Na akci se p�išly 

podívat i jiné školy. Vystavovala se zde policejní auta, ale i motorky, hasi�ské vozy 

a záchranná služba. P�ijel i autobus - mobilní centrum prevence kriminality, kde jsme si mohli 

ud�lat �idi�ský pr�kaz na kolo, kolob�žku a t�íkolku. P�istál i vrtulník m�stské policie. Byla 

zde atrakce pro malé cyklisty, kte�í poznávají dopravní zna�ky. 

Policisté vystavovali svoji nepr�st�elnou vestu i n�které pistole-

samonabíjecí pistole, brokovnice, úto�ná puška a samopal. 

U hasi�ského vozu stál st�l s oble�ením pro hasi�e, které jsme si 

mohli vyzkoušet. Ve stanu stálo pódium, kam p�išel Michal 

Nesvadba z Kouzelné školky. Poušt�l r�zné písni�ky a z lepicího 

papíru vyráb�l v�ci pro malé d�ti. A nakonec byla d�tská 

diskotéka. 

Tato celá akce byla pou�ná, ale zárove� i zábavná pro všechny žáky škol. 

Aneta Dubnová a Saša Ho�ková 

KINDERIÁDA 
Dne 22. zá�í 2009 se uskute�nila jako každý rok atletická sout�ž 1. stupn� Kinderiáda. 

Školu reprezentovali tito chlapci a dívky: 

dívky:  

Martina Díková Šárka Š�ávová 

Markéta Nebehayová,Helena Hrádková Denisa Bartáková 
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chlapci:  

Viktor Navara Adam �ervený 

Marek Prokop  Jan Kupsa,Tomáš Kucmocht 

 

štafeta:  

Martina Díková Adam �ervený 

Šárka Š�ávová Tomáš Kucmocht 

 
Naše škola obsadila 28. místo z 35 základních škol. První t�i místa obsadily tyto školy: 

1. Základní škola Campanus 

2.   Základní škola Chaplinovo nám�stí 

3. Základní škola Hostiva� 

Chlapci a d�v�ata z naší školy se umístili v tomto po�adí 

8. Martina Díková 18. Jan Kupsa 

14. Šárka Š�ávová 19. Adam �ervený 

27. Helena Hrádková 27. Marek Prokop 

32. Denisa Bartáková 31. Viktor Navara 

Vedoucí družstva byla paní u�itelka Milena Kožová 

Kristýna Pe�ená a Ani�ka Mošni�ková 

ROZHOVOR S NOVOU PANÍ U�ITELKOU VERONIKOU 
KOPSOVOU 
Jak dlouho jste paní u�itelkou? 
U�itelkou jsem teprve jeden m�síc. 

Jak dlouho se studuje na vysoké škole? 
P�t let a n�kdy i více více. 

Co Vás vedlo k tomu,že jste p�išla na naši školu? 
Bylo tu volné místo. 

Co se Vám na naší škole líbí? 
Na této škole se mi líbí velké t�ídy, za�ízení školy a vedení 
školy. 

Jaké jsou rozdíly mezi žáky na 1.stupni a žáky na 2. stupni? 
Velké, žáci na 1.stupni se ješt� dají vychovat, ale u žák� na 2.stupni už je to marné. 
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Jak se Vám líbí chování žák� na naší škole? 
Jsou tu hodn� živí žáci, ale zdrav� živí. 

M�žeme se zeptat, jaké máte koní�ky mimo školu?  
Mezi mé koní�ky pat�í motorové �luny a hraní na klavír. 

Jak Vám šly p�edm�ty na základní škole? 
Jak které.Matematika, �eština a n�m�ina mi moc nešly. 

Bylo zam�stnání ve školství Vaším cílem? 
Ne, nebylo. 

Nikola Betkowská a Markéta Blahníková 

LETNÍ SLAVNOSTI 
Ve st�edu 17. �ervna 2009 se na naší škole uskute�nily letní slavnosti 

Tyto akce se uskute�nily pro t�ídy na 1. stupni  

� ve školní jídeln� se uskute�nilo vystoupení t�íd - generálka 
na vystoupení pro rodi�e od 1. - 5. t�ídy   

� ve velké t�locvi�n� se uskute�nil karneval s maskami 

� ve  t�ídách, na h�išti a v malé t�locvi�n� se odehrály 
sout�že a hrátky 

� v odpoledních hodinách ve velké t�locvi�n� byl spole�n� se 
t�ídami 2. stupn� jarmark, kde se prodávaly výrobky chlapc� a d�v�at 
z jednotlivých t�íd 

� ve školní jídeln� se v podve�erních hodinách uskute�nilo 
vystoupení d�tí 1. stupn� pro rodi�e 

Tyto akce se uskute�nily pro t�ídy na 2. stupni  

� ve školní jídeln� se uskute�nilo vystoupení t�íd – generálka na vystoupení pro rodi�e 

� ve t�ídách, na h�išti a v malé t�locvi�n� prob�hly sout�že a hrátky, zvláš� 6. a 7.t�idy, 
zvláš� 8. a 9. t�idy  

� v odpoledních hodinách ve velké t�locvi�n� byl spole�n� se t�ídami 1. stupn� jarmark, 
kde se prodávaly výrobky chlapc� a d�v�at z jednotlivých t�íd 

� ve školní jídeln� se v podve�erních hodinách uskute�nilo vystoupení d�tí 2. stupn� pro 
rodi�e 

Jaké akce se ješt� uskute�nily? 

� v dopoledních hodinách Den otev�ených dve�í školy 

� od 10 hodin se v p�ízemí u�ebnového pavilonu odehrála vernisáž výstavy 35 let školy ve 
fotografii 

Josef Tobiáš a Josef Škoda 
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NAŠE ŠKOLNÍ JÍDELNA 
Školní jídelna již funguje od založení školy, takže od roku 1974. Je 

jisté, že se zde nava�ilo spousty jídel. Ale nesmíme zapomenout na 

naše kucha�ky, které den co den p�ipravují chutná jídla. M�am!!!  

Jmenují se: Renáta Bártová, Jana Beránková, Iveta Gombitová, Ilona 

Horá�ková, Zde�ka Rubriciusová.  

Hlavní vedoucí se jmenuje: Zdenka Walterová 

- cena ob�du je 20.00 K� (1. - 4. ro�ník) a 22.00 K� (5. - 9. ro�ník), 

strávníci si mohou vybírat ze dvou druh� jídel vždy na následující týden 

- výdej ob�d� je od 11.25 do 14.00 hodin 

- ob�dy je možné odhlásit nejpozd�ji do 8.00 hodin téhož dne osobn� v kancelá�i školní 

jídelny nebo telefonicky na telefonních �íslech školy a školní jídelny. P�i odhlášení ob�d� je 

možné první den si odnést ob�d ve vlastních nádobách. Tímto zp�sobem budou ob�dy 

vydávány od 11.25 do 11.40 hodin. Z hygienických d�vod� nelze ob�d do vlastních nádob 

vydávat v jinou dobu. Hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné zabezpe�it týden 

p�edem prost�ednictvím t�ídního u�itele 

- žáci používají k odb�ru stravy stravovací karty. Tuto kartu mají po celou dobu docházky 

do školní jídelny 

- p�ipomínky, nám�ty a dotazy k zajišt�ní stravování žák� lze p�edkládat vedoucí školní 

jídelny nebo vedení školy 

- platba stravného se provádí sporožirem, v od�vodn�ných p�ípadech poštovní poukázkou, 

kterou je možné vyzvednout v kancelá�i školní jídelny. Doklad o zaplacení stravného 

(úst�ižek nebo kopii úst�ižku od poštovní poukázky) je nutné odevzdat do konce 

p�edcházejícího m�síce 

Jaroslav Cerha 

TURNAJ V MALÉM FOTBÁLKU 
Turnaj ve fotbálku se uskute�nil ve dnech 22. zá�í a 24. zá�i 

2009. Turnaj probíhal na dvou h�ištích a dohromady se ho 

zú�astnilo p�t škol (ZŠ Hornom�cholupská, ZŠ K�imická, ZŠ 

Nad P�ehradou, ZŠ Veronské nám�stí, ZŠ Hostiva�).  

Ú�astníci  za první stupe� 

Milan �ermák Daniel Dušek 

Michal Suchan Viktor Ptá�ek 

Tomík Novák Patrik Klusák 
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Tomáš Š�astný Lukáš Uraj 

Tomáš Novák Robert Skácel 

Výsledky první stupe� 

ZŠ Hornom�cholupská – ZŠ Nad P�ehradou 0:3 

ZŠ Hornom�cholupská – ZŠ K�imická 0:3 

ZŠ Hornom�cholupská – ZŠ Hostiva� 0:0 

ZŠ Hornom�cholupská – ZŠ Veronské nám�stí 4:1 

Ú�astníci za druhý stupe� 

Cabaj Ond�ej Rychlý Petr 

P�íhoda Oliver Malík Petr 

Martin Adam Humpl Martin 

Drahoš Michael Je�ábek Jan 

Holub Tomáš  Van�k Tomáš 

Dvo�ák Brian 

Výsledky druhý stupe� 

ZŠ Hornom�cholupská – ZŠ Nad P�ehradou 0:2 

ZŠ Hornom�cholupská – ZŠ K�imická 2:0 

ZŠ Hornom�cholupská – ZŠ Hostiva� 0:0 

ZŠ Hornom�cholupská – ZŠ Veronské nám�stí 1:1 

Jaroslav Cerha, Tomáš Bui, Adam Ln�ni�ka 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY NA ŠKOLE 

 Název Den a hodina  Místo 

 Hudebn� dramatická výchova St�eda 
14.00 hodin 

 Odd�lení B 
 Školní družiny 

 Výtvarná a pracovní výchova �tvrtek 
14.00 hodin 

 Odd�lení A 
 Školní družiny 

 Cvi�ení na rehabilita�ních mí�ích �tvrtek 
14.00 hodin  Malá t�locvi�na 

 Hra na zobcovou flétnu – pokro�ilí Pond�lí 
14.00 hodin   

 ATS Domino – disko a hip hop Pond�lí 
17.00 hodin  Malá t�locvi�na 

 Minitenis pro prv�á�ky �tvrtek 
12.45 hodin  velká t�locvi�na 

 Pozemní hokej pro nejmenší �tvrtek 
13.00 hodin  velká t�locvi�na 
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 Název Den a hodina  Místo 

 Pozemní hokej �tvrtek 
15.00 hodin  velká t�locvi�na 

 Judo a sebeobrana pro chlapce a d�v�ata 
 z 1. stupn� 

�tvrtek 
15.00 hodin  Malá t�locvi�na 

 Volejbal pro chlapce i d�v�ata St�eda 
14.00 hodin  T�locvi�na školy 

 Florbal a hokejbal – pro mladší chlapce Pond�lí 
14.00 hodin  T�locvi�na školy 

 Florbal a hokejbal – pro starší chlapce Pond�lí 
15.30 hodin  T�locvi�na školy 

 Atletika pro nejmenší d�ti Pond�lí 
14.00 hodin  T�locvi�na školy 

 Pohybové hry – pro chlapce a d�v�ata Pond�lí 
15.30 hodin  T�locvi�na školy 

 Atletika – pro starší chlapce i d�v�ata St�eda 
14.00 hodin  T�locvi�na školy 

 Mí�ové hry – pro chlapce St�eda 
15.30 hodin  T�locvi�na školy 

 Florbal pro dívky – ro�ník 1994 a starší Pond�lí a �tvrtek 
17.00 hodin  T�locvi�na školy 

 Florbal Elévové – ro�ník 1996 - 2000 �tvrtek 
16.00 hodin  T�locvi�na školy 

 Florbal mladší žáci – ro�ník 1994 - 1996 Úterý 
15.30 hodin  T�locvi�na školy 

 Skautský oddíl 110 “K�zlata“ �tvrtek 
17.00 hodin 

 Odd�lení C 
 Školní družiny 

 Divadelní soubor “Školník�v strop“ 
 pro chlapce i d�v�ata 6. – 9. t�íd 

Pond�lí 
14.30 hodin 

 U�ebna dramatické 
 výchovy 

 
Další informace obdržíte v dob� konání od vedoucích jednotlivých zájmových aktivit, 

nabídka bude dále aktuáln� rozši�ována. Organizáto�i této nabídky zájmových aktivit 

si vyhrazují právo na aktuální zm�ny. 

Richard Tippl a Martin Uhlí� 

JAK BUDE MIMO JINÉ VYPADAT ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 

Vedoucí pracovníci školy 
�editel školy: Mgr.Doutná� 

Zástupce �editele školy: Mgr.Dagmar Vlková 

Výchovný poradce: Mgr.Zuzana Kozlová 

Preventista sociáln� patologických jev�: Mgr.Milan Kýpe� 

Koordinátor školního vzd�lávacího programu: Mgr.Karel Kašpar 



 7 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Jarmila Fiurášková 

Ekonomka a hospodá�ka školy: Ing.Blanka Hamá�ková 

Vedoucí školní jídelny: Zde�ka Walterová 

Prázdniny ve školním roce 
� 29. a 30.10.2009, podzimní prázdniny 

� 23.12.2009-1.1.2010, váno�ní prázdniny,(vyu�ování za�ne 4.1.2010) 

� 29.1.2010, jarní prázdniny 

� 1.-2.4.2010, velikono�ní prázdniny (5.4. pond�lí velikono�ní) 

� 1.7.-31.8.2010, hlavní prázdniny 

� období školního vyu�ování ve školním roce 2010/2011 za�ne ve st�edu 1. zá�í 2010 

Informa�ní centrum školy 
V  informa�ním centru návšt�vníci vedle knih beletrie a poezie naleznou odbornou literaturu, 

encyklopedie z mnoha obor� lidské �innosti, CD a  DVD s fotografiemi a videozáznamy ze 

života školy a výukovými programy, kroniky školy, ale 

také knížky a u�ebnice, podle kterých se chlapci 

a d�v�ata na naší škole vzd�lávají. Informa�ní 

centrum školy je v odpoledních hodinách  pro 

ve�ejnost otev�eno od pond�lí do �tvrtka vždy od 

14,00 do 15,30 hodin. 

T�ídní u�itelé 

Mgr.Dana Jírová I.A Mgr.Lenka Novotná VI.A 

Mgr.Andrea Kohoutová I.B Ing.Jana Korotvi�ková VI.B 

Mgr.Dana Turková II.A Mgr.Zuzana Kozlová VII.A 

Mgr.Alena Smržová II.B Mgr.Karel Kašpar VII.B 

Mgr.Veronika Kopsová III.B Mgr.Milan Kýpe� VIII.A 

Mgr.Jarmila T�šínská IV.A Mgr.Jitka �ernovská IX.A 

Mgr.Zuzana Máchová IV.B Mgr.Eva Tesárková IX.B 

Mgr.Milena Kožová V.A   

Markéta Bittnerová 

 


