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ÚVODNÍK 
Je tu 16. číslo našeho časopisu REALISTA. Naší hlavní změnou v tomto čísle je titulní strana. 

Doufáme, že jste s novým vzhledem spokojeni!  

Přicházejí teplejší dny a to znamená, že už konečně budeme moci v hodinách tělesné výchovy 

chodit ven na školní hřiště. Samozřejmě, že bych chtěla popřát 

předem hodně štěstí na turnaji ve vybíjené dívek, ať se umístíme 

mezi nejlepšími a snad i na prvním místě. 
V tomto díle se dočtete různé zajímavosti o Svatém Valentýnovi, 

něco o naší krásné Praze 15, o zápisu do prvních tříd, dokonce i o 

Velikonocích a mnohé další. Ještě bych chtěla dodat, že tento 

časopis píšeme zcela a jedině pro vás, žáky Základní školy 

Hornoměcholupská, a proto se velice snažíme (ale je to obtížné) 

uhodnout, co byste chtěli vědět nebo jaká témata byste do 

časopisu chtěli napsat. A proto vás velice žádám, pište nám prosím! Rádi bychom, abyste při 
otevření tohoto časopisu byli na sebe hrdí, jelikož jste ho také spoluvytvářeli. Předem vám 

moc děkuji. 

Jana Kucmochtová 

HODNOCENÍ 1.POLOLETÍ 

1. stupeň 
Třída Vyznamenání 

1. A 17 

1. B 18 

2. A 18 

2. B 18 

3. A 23 

4. A 13 

4. B 14 

5. A 9 
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2. stupeň 
Třída Vyznamenání 

6. A 7 

6. B 7 

7. A 12 

7. B 4 

8. A 5 

9. A 5 

9. B 9 

Saša Hoňková, Aneta Dubnová 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
Zápis do prvních tříd proběhl 18. a 19. ledna 2010 vždy od14:00 do18:00 hod. Zápis probíhal 

tak, že rodiče s dětmi chodili k paním učitelkám z prvního stupně 
a ty je postupně zapisovaly do prvních tříd. Poté šli rodiče do 

ředitelny, kde s panem ředitelem sepsali smlouvu o zápisu. 

Celkem se zapsalo 46 dětí a z toho 5 dětí zažádalo o odklad. 

Děti musely poznat různé věci, například rozeznat barvy nebo 

poznat několik geometrických útvarů (čtverec, kruh, trojúhelník, 

obdélník) a zkusit zavázat tkaničky nebo také poznat různé 

pohádky, př. O Budulínkovi. Děti mohly navštívit také hernu, kde se jim promítala pohádka 

(Jen počkej zajíci, Pepek námořník) nebo si tam mohly malovat a třeba i stavět ze stavebnice.  

Jaroslav Cerha 

SVATÝ VALENTÝN 
Legenda: Tradice dát svému nejmilejšímu dárek je stará přes dva tisíce let. Ve starém Římě 
byly 14. února bohyni Juno- ochránkyni manželství a rodiny obětovány květiny. Juno měla 

podle legendy díky typu určité ,,LOTERIE LÁSKY“ spojovat muže a ženy. Tahle loterie se 

konala vždycky právě 14. února. 

Jméno: Jméno tomuto dni dal biskup Valentýn z Terni, který žil ve třetím století v Itálii. 

Protivil se rozkazu římského císaře Claudia II., který zakázal uzavírat veškerá manželství, aby 

získal mladé svobodné muže pro svoje vojenská tažení. Biskup Valentýn ale tajně dál oddával 

zamilované páry, za což mu byla 14. února roku 270 setnuta hlava. Katolická církev pak 
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Valentýna svatořečila a zasvětila mu 14. únor. Od té doby slaví 

všichni Valentýni svůj svátek právě 14. února.Dnes: Počátek dne 

svatého Valentýna tak, jak ho známe my, spadá do roku 1950, kdy 

ho obchodníci s květinami deklarovali jako den otevřených srdcí. 

Ve stejném roce se v Norimberku konal první valentýnský bál 

a v USA byla vydána první milostná známka na dopisy- bylo na ní 

srdce ♥.  

Tipy na dárky pro dívky: Vůně, lesk na rty, náušnice, náhrdelník, 

náramek, valentýnka, řasenka. 

Tipy na dárky pro chlapce: valentýnský držák na CD, rámeček s fotkou, krabička 

s milostnými vzkazy, valentýnka, tričko s oblíbenou osobností. 

Nicole Betkowská, Markéta Blahníková 

ALZA CUP – FLORBAL 

Naši školu reprezentovali: 

Jméno Příjmení Třída 

Daniel Dušák V.A 

Filip Zbíral V.A 

Michal Suchan V.A 

Tomáš Kucmocht V.A 

Tomáš Novák V.A 

Viktor Ptáček V.A 

Jan Kupsa V.A 

Jan Imramovský IV.B 

Tomáš Šťastný IV.B 

Daniel Ivanov III.A 

David Sládek III.A 
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 Hornom. Veronská Hostivař Křimická Nad Přeh. pořadí 

Hornoměch. x 3:4 5:5 2:7 6:1 3 

Veronská 4:3 x 5:3 1:10 5:2 2 

Hostivař 5:5 3:5 x 2:6 0:5 5 

Křimická 7:2 10:1 6.2 x 9:1 1 

Nad Přehradou 1:6 2:5 5:0 1:9 x 4 

Tomáš Bui, Adam Lněnička 

HISTORIE MÍST DOBŘE ZAVEDENÝCH NA ŠKOLY 
V PŘÍRODĚ 
Každý školní rok od 3. do 8.třídy mohou třídní učitelé s jejich třídou odjíždět na školy 

v přírodě.Vždy se najde pěkné místo, kde se dá ubytovat!A tak paní učitelka Kožová si letos 

mohla vybrat ze tří variant-nejpravděpodobnější z nich je Špindlerův Mlýn.Je to pěkné místo 

a řekněme si něco z jeho historie. 

Střed města zaujímá výjimečně krásnou a příhodnou 

polohu. Je rozložen na souběhu údolí, jimiž protéká 

dosud mladé Labe a Dolský potok. Ze všech stran je 

Špindlerův Mlýn chráněn horskými pásmy 

vnitrozemského Českého hřebene: Kozími hřbety, 

Pláněmi a Krkonošemi, zakončeným Medvědínem. Jen 

úzká soutěska mezi horskými rozsochami, jíž si razí 

budoucí evropský veletok Labe cestu k jihu, spojuje 

místo s ostatním světem. K dnešnímu Špindlerovu 

Mlýnu ovšem patří další sídlištní aglomerace, které 

kdysi bývaly samostatnými obcemi, a to: Svatý Petr, 

Bedřichov, Labská - kdysi Krausovy boudy a Volský důl.  

Špindlerův Mlýn jako samostatná osada vstupuje do historie teprve 13. července 1793. Toho 

dne byly korunovány úspěchem snahy sousedů, kteří se scházeli ve mlýně na labském břehu, 

patřícím mlynáři Špindlerovi. Obyvatelům chalup dřevařů na úbočích Kozích hřbetů a kutišť 
v Dlouhém dole bylo povoleno patentem mocnáře Františka I. postavit si vlastní kostelík. Měl 
nahradit rozpadávající se kapličku ve Svatém Petru. Je podivné, proč osvícený monarcha 

Josef II., na nějž se sousedé podvakrát obraceli se stejnou žádostí (v letech 1784 a 1787), 

nevyhověl. Přitom stavby kostelů ve Velké a Malé Úpě bez obtíží povolil. 
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I paní učitelky Kopsová a Těšínská letos jedou s jejich třídami na školu v přírodě.Též měly na 

výběr tři varianty pobytu a zdají se nejpravděpodobnější známé Domažlice. I k nim se 

můžeme historicky zaměřit.Jsou stejně známé jako Špindlerův Mlýn a obě tato města jsou 

útulná.Vraťtme se ale k Domažlicím. 

Nejbližší okolí Domažlic bylo osídleno již v pravěku. Archeologické nálezy z milavečského 

mohylového pohřebiště, vzdáleného sotva 5 km od Domažlic, jsou datovány do 13. stol. př. n. 

l. Jedna z mohyl, vybavená výjimečnými milodary, obsahovala hrob významného válečníka 

z období střední doby bronzové. Známý bronzový vozík z této mohyly je dnes uložen 

v Národním muzeu v Praze - domažlické muzeum vlastní jeho přesnou kopii. 

Pod pravomoc královských purkrabí náležely svobodné chodské vsi, o nichž se písemné 

prameny zmiňují výslovně teprve r. 1325. V nich žili Chodové - svobodní sedláci, kteří dbali 

o neměnný přeběh hranice českého království a bezpečný provoz na obchodní stezce 

procházející městem a směřující přes Pasečnici do bavorského městečka Furth im Wald. 

Pohraničním lesem, plným nástrah a nebezpečí, vedly z Domažlic i další stezky do 

Všerubského průsmyku a na falcký Waldmünchen. Také zde bděli nad ostrahou královský 

purkrabí, mýtný a chodští sedláci, kteří za výjimečnou službu získali od krále i výjimečné 

výsady. 

Zaslouženou pozornost věnovali důležitému pohraničnímu 

městu i členové další české královské dynastie 

Lucemburkové. Janu Lucemburskému byly Domažlice častou 

zastávkou při jeho rytířských výpravách do Německa a Itálie. 

Blízký vztah k Domažlicím si zachoval i císař Karel IV., který 

je v Čechách nazýván Otcem vlasti. Ten město v r. 1353 

zařadil v královském zákoníku mezi vybraná města, která 

nemají být českému království nikdy zcizena ani zastavována. Sám však tento zákaz o 12 let 

později porušil. Měšťanům se ale odvděčil četnými výsadami, které výrazně podpořily rozvoj 

města. 

A to je vše k Domažlicím!My můžeme jen popřát, ať se uvedeným třídám i těm ostatním, 

které pojedou na školu v přírodě, dobře daří a užijí si legraci! 

Markéta Bittnerová 

ROZHOVOR S ANDREOU PLECITOU 
Ve čtvrtek 11.2.2010 se uskutečnila v rámci předmětu mediální výchova tisková konference 

s žákyní 8.A Andreou Plecitou. V rámci tohoto setkání se s námi podělila o svoje zážitky 

a zkušenosti z pobytu v tenisovém kurzu ve Spojených státech amerických. Tenisu se věnuje 
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již od svých čtyř let a hraje za oddíl TK Neridé. Z mnoha otázek jsem pro Vás vybral ty 

nejzajímavější. 

Kde v Americe probíhal tvůj pobyt? 

Bylo to na Akademii našeho bývalého tenisového reprezentanta Pavla Složila asi 200 km od 

Miami. 

Jakých výsledků jsi v Americe dosáhla? 

Na jednom turnaji jsem se dostala do hlavní soutěže, v prvním kole jsem vyřadila maďarskou 

tenistku a ve druhém kole jsem byla vyřazena nasazenou Kanaďankou. Především jsme se 

věnovali ale trénování. 

Jak probíhala cesta do Ameriky? 

Letěli jsme z Prahy do Curychu asi jednu hodinu a po 

přestupu deset hodin z Curychu do Atlanty. Z Atlanty jsme 

pak dojeli do cíle vzdáleného 50 km. 

Jak se ti v Americe líbilo? 

Líbily se mi tenisové podmínky a velkým zážitkem byla 

návštěva utkání slavné NHL. 

Jak jste trávili volný čas? 

Volného času moc nebylo, akorát jedenkrát týdně jsme šli nakupovat. Památek zde 

k prohlížení moc není. 

Kdo je tvým tenisovým vzorem? 

Dříve to byla Ruska Mária Šarapova, dnes si velmi vážím naší hráčky Lucie Hradecké, která 

na sobě hodně pracuje. 

Věnuješ se i jiným sportům? 

Pokud mám volno, baví mě lyžování.Volna je ale málo, protože tenis vyžaduje hodně času. 

V závěru jsme Andree popřáli hodně tenisového i osobního štěstí a byli jsme rádi, že nás 

navštívila. 

Tomáš Temlík 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 
Praha 15 je městská část na jihovýchodě hlavního města Prahy o rozloze 1024,94 ha, tvořená 

katastrálními územími Horní Měcholupy a Hostivař. Praha 15 vznikla 18. listopadu 1994, do 

té doby byla Hostivař součástí městské části Praha 10 a Horní Měcholupy byly samostatnou 

městskou částí Praha-Horní Měcholupy (od 24. listopadu 1990). 
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Na území Prahy 15 se nachází 6 základních škol, 1 základní umělecká škola, 1 soukromá 

vyšší odborná škola, 2 střední odborná učiliště a 11 mateřských škol. 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - v Domkářské 

ulici. Nejvýznamnější nemovitá kulturní památka 

Hostivaře patří mezi nejstarší pražské svatyně. 
Chrám je raně gotického původu s románským 

jádrem, jehož vznik je datován v rozmezí od 

11. do 13. století. První písemné doklady 

o existenci sahají k roku 1352, kdy zde působil 

jako duchovní správce plebán Jakub. Po třicetileté 

válce fara zanikla. Roku 1702 došlo k obnovení farnosti, ke které příslušelo 11 obcí z okolí. 

Od té doby existuje souvislá řada farářů a objekt slouží stále svému účelu. 

Toulcův dvůr - Kubatova čp. 32. Původně gotická tvrz ze 14. stol. přestavěna pozdně goticky 

a renesančně v první polovině 16. stol. První písemná zpráva pochází z roku 1362. Tvrz byla 

dlouho v majetku Sázavského kláštera, poté nejvyššího purkrabství a roku 1866 přešla pod 

správu Země české. 

Richard Tippl, Martin Uhlí ř 

KŘÍŽOVKA 

Dopravní prostředek V      

Zmrzlá voda        

Studený měsíc     N  

Dravá ryba    K     

Samec od slepice       

Významná kapalina   D     

Opak noci         

Moudrý pták  S       

Kyselé ovoce   T    

Malé prasátko       O 

Kristýna Pečená, Anna Mošničková 


