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ÚVODNÍK 
Ahoj, to to letí,co? Už tu máme 2.�íslo �asopisu. V tom se 

dozvíte zajímavosti o VÁNOCÍCH nejen u nás, ale 

i v zahrani�í. Jak jsem vám psala v 1.�ísle, te� jedeme ve 

vlastních kolejích. Musím se vám s n��ím sv��it - toto je 

opravdu namáhavá a obtížná práce. Ale nás moc baví, tak 

doufáme, že vás naše �lánky budou také bavit. Vánoce, to je to 

nejhez�í v roce. My vám o nich �ekneme n�co více, co ani možná 

nevíte. A tak vám nejen za m�, ale i za celý redak�ní tým p�eji 

VESELÉ VÁNOCE!!!! 

Jana Kucmochtová 

VÁNOCE U NÁS I JINDE  
Už jste jist� mnohokrát slyšeli slovo Vánoce-je to samoz�ejm� svátek který se u nás slaví již 

velmi dlouho!Ale už vás n�kdy napadlo, jak se slaví Vánoce i v jiných zemích?Co t�eba 

Amerika nebo Francie?Jak se asi u nich Vánoce slaví? Te� se to dozvíte! 

Amerika  
Jméno Santa Claus vzniklo z holandského pojmenování pro svatého Nicholase ==> 

Sintaklaas. A�koli si jej s sebou holandští imigranti 

p�ivezli do USA již v 17. století, nebyl dlouhou dobu 

významnou postavou. Až spisovatel Washington 

Irving jej zakomponoval do své knihy v roce 1809, 

avšak byl stále znám jako svatý Nicholas.Kou�il 

dýmku, létal ve svém ko�áru bez sob�, nem�l sv�j 

�ervený oblek a nebydlel na severním pólu. I tak 

p�inášel d�tem každý rok dárky. Roku 1863 byl 

pojmenován Santa Claus. Nezískal jenom nové jméno, 

ale i sv�j oblek, soby a san�. B�hem tohoto období Ameri�ané ukazují svou št�drost lidem, 

kte�í na tom nejsou tak dob�e jako oni sami. Posílají peníze do nemocnic, sirot�inc� a charit, 

které pe�ují o znevýhodn�né ob�any.Váno�ní výzdoba je velice bohatá, v n�kterých p�ípadech 

nemá daleko ke ký�i.. Ameri�ané, slavící Vánoce, mají strome�ek živý nebo um�lý. Zdobí jej 

drobnými sv�tly a ozdobami- koule, �et�zy z popcornu atd. 
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Francie 
Váno�ní �as nastává ve Francii b�hem adventu. Jedná se o 4 ned�le, které p�edcházejí 

Vánoc�m. Jak praví tradice, každou ned�li se na adventní v�nci zapálí jedna sví�ka. Sví�ka 

zde p�edstavuje symbol znovuzrození. Dárky ve Francii nosí Otec Vánoc (Pere Noël). 

Jde o alegorickou postavu, která je zobrazována jako starý vousatý muž se spoustou dárk� pro 

d�ti. Dostává od d�tí dopisy s jejich p�áními a má 

létající san� tažené soby. P�edstava Otce Vánoc jako 

muže s dlouhým plnovousem, v �erveném obleku, se 

san�mi a pytlem plným hra�ek je pouze americkým 

výmyslem, který se objevil poprvé v roce 1868 

v �asopise Harper´s magazine.A byla to práv� Coca 

Cola, která z bodrého muže ud�lala takovýto symbol 

Vánoc a celosv�tov� jej proslavila. Francouzi si potrpí 

na bohatou výzdobu jak interiér�, tak exteriér� (pro 

navození skute�né váno�ní nálady). �asto jsou 

osv�tlené, aby vynikaly i b�hem noci. Typickým 

stromkem je jedle, která je hlavní dekorací v každé 

rodin� a ukládají se pod ni dárky. První váno�ní strome�ek se objevil roku 1521 v Alsasku. 

Už sta�í Keltové používali stromy k dekoraci b�hem zimního slunovratu.  

Brazílie 
Brazílie je zemí, kde se st�etává celá �ada etnik. Jedná se o bývalou portugalskou kolonii. 

Mnoho váno�ních zvyk� odpovídá práv� této historické skute�nosti. 

Jednou z tradic je vytvo�ení scenérie zrození, neboli Presépio. Slovo pochází z hebrejského 

„presepium“ a znamená slam�nou postýlku, ve které Ježíš strávil svou první noc v Betlém�. 

Stavba Presépia je typická p�edevším pro severozápad zem�, která je náboženský velice 

ortodoxní. 

Osobou, která nosí dárky v Brazílii, je Papai Noel (Otec Vánoc). Dle legendy žije v Grónsku 

(je zda patrný vliv anglosaských zemí). Když p�ijíždí do Brazílie, p�izp�sobuje se místním 

p�írodním podmínkám a p�evléká se ze svého teplého oble�ení do lehké košile a kalhot. 

Brazilci si potrpí na bohatou váno�ní ve�e�i, tzv. Ceia de Natal (Ve�e�e Zrození). Na stole 

nesmí chyb�t nadívaná kr�ta, šunka, neloupaná rýže a obložené mísy z ovoce a zeleniny. 

Mezi váno�ní dekorace zde pat�í i �ezané kv�tiny. V posledních letech se jí stávají i mohutné 

oh�ostroje vybuchující na klidné no�ní obloze velkých m�stech jako jsou Brasilia, Sao Paulo 

a Rio de Janeiro. 
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Brazilci pat�í mezi nejotev�en�jší národy sv�ta. Lidé b�hem oslav zpívají, tan�í na ulicích. 

Veselí pokra�uje až do svátku T�í král� 6. ledna. Toto datum bývá považováno za den, kdy t�i 

moud�í muži p�išli obdarovat Ježíše do Betléma. 

A tím kon�ím - protože o Vánocích se ješt� všude jinde m�žete dozv�d�t kdykoliv, ale 

doufám, že alespo� takto jste si ud�lali aspo� malinkou p�edstavu o tom, jaké r�zné zvyky 

v�bec existují! 

Markéta Bittnerová 

MC DONALD‘S CUP 
Turnaj školy v malé kopané 1. stupn� se uskute�nil 16. �íjna 2009 

2.-3. ro�ník Nejlepší hrá�i 

1. 3.A 2.A Lukáš BR	NA 

2. 2.B 2.B Jakub ŠT
PNI�KA 

3. 2.A 3.A Jonáš MAZURA 

4.-5. ro�ník Nejlepší hrá�i 

1. 5.A 4.A Jaroslav KOPECKÝ 

2. 4.B 4.B David AIZNER 

3. 4.A 5.A Michal SUCHAN 

Rozhod�í : žáci 8. a 9. t�íd 
Adam Ln�ni�ka 

NÁVŠT�VA PARKU HOSTIVA� 
Nau�ný dokument o Indii 

V pátek 6.listopadu v 9:00 hodin se naše škola vydala do Parku 

Hostiva� na dokument o Indii. P�ed 10. hodinou jsme p�išli do 

kina, ale chvíli jsme �ekali.Netrvalo dlouho a za�alo to. 

Povídání bylo nau�né a zajímavé. N�kte�í si to tam fotili 

a povídali si, ale ty druhé to ur�it� zajímalo. Poušt�li nám 

r�zná videa o tom, kde lidé žijí, jak žijí a r�zné zajímavosti 

o zem�d�lství. Vypráv�li, kde všude byli a co se dozv�d�li. 

Byli tam dva m�síce a �íkali, že by se tam cht�li vrátit. 



 4 

Pro všechny to bylo zajímavé i nau�né, ale také únavné. Na konci jsme se všichni rozlou�ili 

a �ekli nám, že se t�ší na další návšt�vu po�adu o �esku a jeho historii. Po kinu jsme 

odcházeli ke škole na ob�d, ale n�kte�í m�li omluvenku, aby mohli jít dom� nebo v Parku 

Hostiva� ješt� z�stat a jít do Mc Donald´s. 

Aneta Dubnová, Alexandra Ho�ková 

ROZHOVOR S PANÍ U�ITELKOU JANOU B�EZINOVOU- 
ZELINGEROVOU 
Jak se t�šíte na Vánoce a pro�? 
Mám je moc ráda 

Kolikátého Angli�ané slaví Št�drý den? 
Slaví 24. December 

Co jedí Angli�ané na Št�drý ve�er? 
Na Št�drý den jedí váno�ní puding, krocana 

Kdy si rozbalují dárky? 
Rozbalují si ráno 25. December. 

Líbí se vám víc naše vánoce nebo 
jejich a pro�? 
Naše mi p�ijdou tradi�n�jší. 

Co se vám líbí nejvíc na Angli�anech 
na rozdíl od našich? 
Na obou váno�ní sváte�ní nálada,která trvá tam déle. 

Kdo chodí v Anglii? 
V Anglii chodí Father of christmas. 

V �em se liší Vánoce od našich? 
Nemají kapra a dávají si dárky druhý den. 

Co byste pop�ála k Vánoc�m naší školy? 
Ur�it� zdraví, úsp�chy, spousty cht�ní po v�d�ní.  

Josef Škoda, Josef Tobiáš 

SOUT�ŽE O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY M� PRAHY 15 
2009/10 

Název sout�že Kategorie Termín 

Malá kopaná chlapci 2. - 5. t�ída 
8. - 9. t�ída Zá�í 2009 

Duatlon chlapci, dívky 6. - 7. t�ída 
8. - 9. t�ída �íjen 2009 
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Název sout�že Kategorie Termín 

Florbal chlapci, dívky 8. - 9. t�ída Listopad 2009 

Basketbal chlapci, dívky 8. - 9. t�ída Prosinec 2009 

Florbal mix 2. - 5. t�ída Únor 2010 

Vybíjená dívky 5. - 6. t�ída B�ezen 2010 

Cyklistika chlapci, dívky 
4. - 5. t�ída 
6. - 7. t�ída 
8. - 9. t�ída 

Duben 2010 

Hokejbal chlapci 3. - 5. t�ída Duben 2010 

Volejbal 3+3 8. - 9. t�ída Kv�ten 2010 

Atletika chlapci, dívky 

2. - 3. t�ída 
4. - 5. t�ída 
6. - 7. t�ída 
8. - 9. t�ída 

�erven 2010 

Tomáš Temlík 

ROZHOVOR S PANÍ ZÁSTUPKYNÍ 
Co vás baví a nebaví na práci zástupkyn�? 
Moc m� nebaví administrativa, ale baví m�, že jsem v kontaktu 
s lidmi. 

Zm�nil se za poslední rok obsah vaší práce? 
Za poslední rok se obsah nezm�nil, je to stále stejné. 

Na jaké akce školy se m�žeme v nejbližší dob� t�šit? 
M�žeme se t�šit na: váno�ní dílny, 17. dubna setkání 
absolvent� školy- pokus o rekord a na letní slavnosti. 

Co vás na školství nejvíc baví? 
Hlavn� práce s d�tmi. 

Jaký by m�l být podle vás sou�asný žák? 
No, to se nedá �íci, ale ur�it� více ctižádostivý. 

Jaký by m�l být podle vás sou�asný u�itel? 
To záleží hlavn� na žácích, ale podle m� by m�l být kreativní. 

Jak hodnotíte náš �asopis Realista? 
Velmi kladn�, protože se v n�m dozvídám mnoho v�cí, o kterých nevím, a n�kdy se i 
pobavím. 
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Co byste vzkázala �tená��m našeho �asopisu? 
�tená��m, aby více p�ispívali, a ne�tená��m, aby za�ali �íst. 

Kristýna Pe�ená, Anna Mošni�ková 

INFORMA�NÍ CENTRUM ŠKOLY 
Na naší škole bylo v roce 2007 otev�eno informa�ní 

centrum. Je tam možno jít na po�íta�, hrát kule�ník 

a stolní fotbal, dají se tam �íst knihy a také p�j�ovat DVD 

a CD. Také se tam n�kdy i u�í. Na po�íta�ích si lze 

okopírovat nebo vytisknout referáty a r�zné �lánky.  

V informa�ním centru mají otev�eno pond�lí – �tvrtek od 

14:00 hodin do 15:30 hodin. 

Rozpis u�itel�: 

DEN U�ITEL ZAM��ENÍ 

Pond�lí Mgr. Karel Kašpar Literatura a �eský jazyk, knihovnická �innost 

Úterý Mgr. Ji�í Doutná� Informa�ní a komunika�ní technologie, využití 
výpo�etní techniky v praxi 

St�eda Mgr. Zuzana Kozlová 
Specifické vývojové poruchy u�ení a chování, 
profesní orientace a volba povolání, primární 
prevence sociáln� negativních jev� 

�tvrtek Mgr. Dagmar Vlková Metodika výuky, literární a knihovnická �innost 
na 1. stupni 

Myslíme, že to byl opravdu dobrý nápad vytvo�it zde informa�ní centrum. 

Richard Tipl, Martin Uhlí� 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
Dne 7.11.2009 se na naší škole uskute�nil turnaj ve vybíjené smíšených 

družstev. Turnaje se zú�astnily dohromady �ty�i školy a p�t družstev 

(ZŠ Hornom�cholupská, ZŠ Kolovraty, ZŠ Hostiva�, ZŠ B�í Jandus�). 

Hrálo se na dva polo�asy a na body. Hrálo se ve velké t�locvi�n� u nás 

na škole.  

U�astníci za naší školu 

Milan �ermák Adéla Burianová 
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Daniel Dušák Martina Pišínová 

Tomáš Kucmocht Vla�ka Volková 

Michal Patera Veronika Svobodová 

Viktor Ptá�ek Andrea Vasileska 

Výsledky 

ZŠ Hornom�cholupská - ZŠ Kolovraty 7:16 

ZŠ Hornom�cholupská - ZŠ Hostiva� B 8:6 

ZŠ Hornom�cholupská - ZŠ B�í Jandus� 8:9 

ZŠ Hornom�cholupská - ZŠ Hostiva� A 7:12 

Odm�ny 
Družstva na 1. – 3. míst� získají diplom a v�cné odm�ny, družstvo na 1. míst� získává putovní 

pohár m�stské �ásti Praha 15.Zvít�zilo zasloužen� družstvo ZŠ Kolovraty. 

Nejlepší hrá�: Milan �ermák 

Celkové umíst�ní našeho družstva: 4. místo 

Jaroslav Cerha, Tomáš Bui 

ANGLICKÁ K�ÍŽOVKA 
1) Pun�ocha 

2) Jablko 

3) O�ech 

4) Brambora 

5) Srdce 

6) Uhlí 

7) Listy ze stromu 

8) Sví�ka 

9) Deštník 

10) Hv�zda 

Markéta Blahníková, Nikola Betkowská 

       

     

   

       

     

    

      

      

        

    


