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ÚVODNÍK 
UFF! Už tu máme nový rok 2010 a snad bude ješt� úsp�šn�jší než ten minulý. I nadále 

bychom vás cht�li informovat o událostech a zajímavostech na 

škole. Minulý rok jsme uzav�eli jako každoro�n� Váno�ními 

dílnami. Myslím, že se velice povedly. A co že nás �eká 

v letošním roce? Nedávno to bylo hodn� u�ení, protože se blížil 

konec prvního pololetí. Ale ur�it� prožíváme i hodn� krásných 

chvil jak ve škole, tak i mimo ni. Hromady sn�hu lákají ke 

koulova�kám, ale je možné, že zrovna, když �tete tenhle úvodník, tak už tu žádný sníh 

nebude. Ale nebu�te smutní… K vašim p�íjemným chvílím by cht�l p�isp�t i náš �asopis! 

Snažíme se o jeho zm�nu, aby vypadal podle vašich p�edstav. Cht�li bychom najet na 

modern�jší styl, a proto vás žádáme o vaše NÁVRHY a NÁPADY na emailovou adresu 

MS.Realista@seznam.cz. P�eji všem, aby se jim tento rok velice zda�il jak v prosp�chu ve 

škole, tak i ve vašem volném �ase. 

Jana Kucmochtová 

HOSTIVA�SKÁ P�EHRADA 
Hostiva�ská p�ehrada je položena v nádherné a klidné lokalit� na rozmezí m�stských �ástí 

Prahy 10 a Prahy 15 uprost�ed Hostiva�ského lesoparku. Pouze pár minut cesty z centra Prahy 

vznikla nejv�tší vodní plocha v Praze o rozloze 43,8 ha, kolem níž se rozprostírá jedna 

z nejkrásn�jších p�írodních scenérií v hlavním m�st�. P�ímo 

uprost�ed tohoto nádherného místa se nachází koupališt� 

Hostiva�ská p�ehrada s celkovou kapacitou až deset tisíc 

návšt�vník�. Naleznete zde travnaté a pís�ité pláže, nudistickou 

pláž, d�tské h�išt� a rozmanité druhy ob�erstvení. 

Dnes už si ani neumíme p�edstavit, že by tato místa vypadala jinak. 

A p�esto žijí mezi námi pam�tníci, kte�í pamatují romantické údolí mezi Hostiva�í 

a Petrovicemi, kudy protékal Boti�, kam se chodili lidé koupat "mezi vrbi�ky", a proto došlo 

k n�kolika pokus�m vytvo�it na tomto míst� koupališt�. Prvn� vzniklo v letech 1924 - 1925 

zahrazením tzv. páté t�n�. Stav�li ho fotbalisté z SK Hostiva� a vydrželo asi rok, než jej 

smetla povode�. 

Richard Tippl, Martin Uhlí� 
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PO�AD O EKOLOGII 
V pátek dne 20.listopadu se t�ídy VI.B, VII.B a VIII.A zú�astnily v kin� Blaník ekologického 

po�adu o Pražské plynárn�. Zhlédl se krátký film, po kterém následovaly dotazy, na které 

odpovídali dva odborníci p�es ekologii. Vždy po pár dotazech zahrál na kytaru zp�vák Julian 

Záhorovský. Po�ad byl sice dobrý, nicmén� by byl vhodn�jší pro starší žáky. 

Tomáš Temlík 

NÁVŠT�VA STRAŠNICKÉHO DIVADLA - P�ÍB�H TOMA 
SAWYERA 
V pond�lí 8. prosince šla naše t�ída VII. B na p�edstavení do Strašnického divadla na P�íb�h 

Toma Sawyera. P�edstavení bylo moc p�kné a hodn� 

humorné. V p�íb�hu vystupovaly t�i postavy- Tom, Sid 

a Tomova teti�ka. Nejvíce se nám na tom líbila 

popelnice, protože byla velmi vybavená. M�la postel, 

elekt�inu a malou sk�í�ku. Také se nám líbil Sid, který 

byl tlustý. M�li jsme celkem dobré místo, ze kterého 

byl p�kný výhled na jevišt�. Bylo tam celkem dost d�tí 

a ani nevyrušovaly, asi je to také bavilo. Po skon�ení 

p�edstavení, když jsme dorazili do Hostiva�e, jsme m�li konec školního vyu�ování.K 

p�edstavení jsme se vrátili potom ješt� v rámci mediální výchovy,kdy jsme provád�li recenzi 

uvedené hry. 

Josef Tobiáš 

ŠKOLNÍ LIGA 
P�ehled o termínech sportovní ligy: 

Zá�í Vytrvalostní b�h 

�íjen �lunkový b�h 

Listopad Hod plným mí�em 

Prosinec P�eskok p�es švihadlo  

Leden Šplh 

Únor Skok do dálky odrazem z místa 

B�ezen P�ekážková dráha 

Duben Pohybové skladby 

Kv�ten Mí�ová dráha/ vybíjená 

�erven Atletika - trojboj 
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Hodnocení sportovní ligy: 

Z každé t�ídy sout�ží 3 chlapci a 3 dívky 

Hodnocení :  1. místo 3 body 

  2. místo 2 body 

  3. místo 1 bod 

  Za každého ú�astníka se p�i�ítá 1 bod. 

Tomáš Bui, Jaroslav Cerha 

VÁNO�NÍ T�ŠENÍ  
Dne 10.prosince v 16:30 hodin za�alo váno�ní vystoupení pro rodi�e d�tí. 

Vystoupení se konalo ve školní jídeln�. Pan �editel Ji�í Doutná� 

o�ekával rodi�e v jídeln�. Když všichni p�išli, tak to za�alo. Na 

uvítanou nám d�ti p�ednesly básni�ky a zazpívaly koledy. Jako 

další malé kouzelnice ukázaly své triky. Po malé p�estávce 

baletky vystoupily a p�edvedly zajímavý tanec. Další d�ti 

z družiny ukázaly moderní tancování. Další �íslo p�išla zacvi�it 

d�v�ata s velkými r�žovými gymnastickými balony. Paní družiná�ka 

s d�tmi hrála na flétny váno�ní koledy, kde je doprovázela. Nakonec se mohli 

rodi�e p�idat ke zp�vu váno�ních koled. Po ukon�ení vystoupení se rodi�e rozmístili do 

družin svých d�tí, kde byly besídky. 

Saša Ho�ková a Aneta Dubnová 

VÁNO�NÍ DÍLNY 
Dne 18. prosince 2009 prob�hly na naší škole Váno�ní dílny, kde si mohli žáci vybrat dv� 

z následujících �inností: 

Dílny pro 1. stupe�: 

Zdobení sví�ek Malování sví�ek a výroba svícn� (aranžování) 

Zpíváme o Vánocích (sout�že a hádanky) Váno�ní dekorace,váno�ní p�ání 

Výroba betlému a písni�ky,�íkanky Dramatizace básni�ek a písni�ek o zim� 

Výroba betlému Zdobení perní�k� 

,,Jak to všechno bylo?“ (dramatizace) Výroba zimních hv�zdi�ek 

Výroba zimních dekorací (obrázek na sklo) POLAZ - tradi�ní lidová výzdoba 

,,Jak asi vypadali?“ (vytvo�ení obrazu Betlému) Výroba �et�zu z burák� 

Výroba váno�ních dekorací (sví�ky z vosku) Váno�ní strom v lese 

Dílny pro 2. stupe� 

Váno�ní pe�ení Turnaj dvojic ve stolním fotbale 
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Sout�ž SUDOKU Váno�ní zpívání (poslech a zp�v váno�ních koled) 

Vyšívání hv�zdi�ek na váno�ní p�ání Kdo dál,víš,rychleji-netradi�ní sporty 

K�ížovky a hlavolamy a angli�tin� Vánoce nás nezasko�í 

My jsme si vybraly Váno�ní pe�ení a hlavolamy v angli�tin�. Na váno�ním pe�ení jsme si 

upekly linecké cukroví r�zných tvar�, které jsme si slepily džemem a odnesly dom�. 

Hlavolamy v angli�tin� probíhaly o poznání klidn�ji. V první �ásti hodiny jsme hlavolamy 

�ešily, v druhé jsme tvo�ily hlavolamy pro mladší t�ídy. Nám se tento den moc líbil a nebyly 

jsme ur�it� samy, že? 

Kristýna Pe�ená a Anna Mošni�ková 

VTIPY 
Krakonoš 
P�ijde Krakonoš do pekárny a �íká: "Já si vezmu p�lku Šumavy!" 

Jak Pepí�ek ušet�il 10 K� 
Pepí�ek: "Tatínku, dnes jsem ušet�il 10 korun!" 
"Jo, a jak?" 
"B�žel jsem celou cestu do školy za autobusem." 
"Tak zítra b�ž za taxíkem, ušet�íš dv� st�!" 

Malý dinosaurus 
Malý dinosaurus se ptá matky: "Maminko, dostanu se po smrti také do nebe?" 
"Ne, synku, dostaneš se do muzea." 

Zabouchnutý klí� 
Vystoupí dv� blondýnky z auta a zabouchnou si vevnit� klí�. Jedna se zkouší dostat dovnit� 
pilníkem a druhá rukama. Vtom za�ne h�mít a jedna �íká: "Ježiši, Jano, za�íná pršet a my jsme 
nezatáhly st�echu!" 

Specialita 
Naší specialitou jsou šneci, �íká hlavní vrchní hostovi. 
Vím, jeden m� minule obsluhoval! 

Papoušek s provázky 
Pán si jde koupit n�jaké zví�e do zverimexu a ptá se prodava�e: "Pro� má ten papoušek 
uvázané na nohou provázky?" 
Prodava� ochotn� vysv�tluje: "Když zatáhnete za pravý provázek, papoušek Vám �ekne 
"dobrý den", a když zatáhnete za levý provázek, papoušek vám �ekne "dobrou noc"." 
"A co se stane, když zatáhnu sou�asn� za oba provázky?" 
"Spadnu na zem, idiote," povídá papoušek. 

Vrchol rasismu 
Víte co je nejv�tším vrcholem rasismu? 
Vystrašit pštrosa na betonu. 

Nikola Betkowská, Markéta Blahníková 
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NÁVRHY NOVÉ ÚVODNÍ STRÁNKY ŠKOLNÍHO �ASOPISU, 
které v anket� chlapc� a d�v�at (navšt�vující p�edm�ty zam��ené na informa�ní 
a komunika�ní technologie) získaly nejvíce hlas� 
 

������������������������������������
�.15 

 

1. Úvodník 
2. Rozhovor s �editelem školy Ji�ím Doutná�em 
3. Kultura a sport 
4. Ze sv�ta 
5. Kone�n� Vánoce 
6. Turnaj ve stolním fotbálku 
7. Váno�ní dílny 
8. 35let od otev�ení školy 
9. Rozhovor s paní u�itelkou Zuzanou Kozlovou 
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