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Úvodník 
Ahoj, jsme tu zase ve stejném složení jako loni. Doufám, že jste si 

prázdniny užili, ale te� jsou už fu� a musíme se soust�edit jen a jen na 

školu. Dozvíte se nové zajímavosti o škole. T�eba n�co, co jste už jist� 

post�ehli,ale i další zajímavosti. Cht�li bychom, abyste nám s tím 

mali�ko pomohli.Proto vám sem napíšu naši emailovou adresu 

�asopis.realista@seznam.cz.  

P�ejeme vám hodn� št�stí v novém školním roce a hlavn� hodn� 

dobrých známek.  

Jana Kucmochtová 

Elektronické žákovské knížky 
Od tohoto školního roku 2010/2011 za�ala naše škola používat 

internetovou aplikaci SAS (systém agend školy), která rodi��m 

zabezpe�í možnost sledování prosp�chu a chování svých d�tí 

prost�ednictvím našich internetových stránek.Plný provoz 

el.žákovských knížek byl v zá�í v roce 2010. Zákonní zástupci 

žák� mají sv�j autorizovaný p�ístup, který k p�ihlášení do 

internetové aplikace SAS vyžaduje znalost p�id�leného 

p�ihlašovacího jména a hesla. Tyto údaje obdrželi na za�átku 

školního roku od t�ídního u�itele. Uživatelé s autorizovaným p�ístupem mají k dispozici tyto 

informace: 

� pr�b�žnou klasifikaci konkrétního žáka podle p�edm�t� nebo podle data 

� pololetní klasifikaci konkrétního žáka 

� informa�ní nást�nku - sd�lení pedagogických pracovník� rodi��m 

� výchovná opat�ení 

V��íme, že toto rozhodnutí a opat�ení pot�ší rodi�e i žáky. � 

Richard Tippl, Martin Uhlí� 

Anketa 
T�ída 5.A letos p�ešla na 2. stupe� naší školy. Zeptaly jsme se jich proto v anket� dne 22.9. na 

jejich názory. 

Jak se vám líbí na 2. stupni? 

- Líbí se nám, že nám nikdo neleze do t�ídy 
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- Líbí se st�ídání u�itel� 

- Líbí se, že jsme výš 

- Líbí se, že jsme všichni hodní 

- Líbí se zábavn�jší u�ivo 

- Nelíbí se šlapání v�tšího množství schod� 

- Nelíbí se, protože neznáme nikoho z 2. 

stupn� 

- Nelíbí se velké horko ve t�íd� 

Celkov� p�evládá u v�tšiny žák� spokojenost. 

Co �íkáte na nové u�itele? 

- Dobré, jsou na nás hodní 

- Dávají nám málo úkol� 

- Máme málo hodných, a moc p�ísných u�itel� 

- Ob�as máme p�íliš dlouhé zápisy 

- Píšeme moc pravopisných cvi�ení 

- Ob�as na nás k�i�í 

Jak se vám líbí vybavení t�íd 2. stupn�? 

- Líbí se, protože máme po�íta� 

- Jsou tady hezké záv�sy 

- Líbí se vymalování t�ídy 

- Je tu málo místa na naše výrobky 

     Celkov� p�evládá spokojenost se t�ídou. 

Co se vám líbí na naší škole? 

- Sk�ínky jako šatny 

- T�locvi�ny a h�išt� 

- Po�íta�e 

- Informa�ní centrum 

- Jídelna a bufet 

- Holky 
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Co �íkáte na elektronické žákovské knížky? 

- Líbí se, protože se nedá ztratit 

- Líbí se, protože se nedá zapomenout 

- Líbí se, protože se nemusí nosit 

- Nelíbí se, protože se musí na po�íta� 

- Nelíbí se k tomu papírový omluvný list 

- Je to zbyte�ný, ale jsme jediný, kdo je má 

- Nelíbí se mi zadaná hesla 

- Nelíbí, protože nemám internet  

Nicole Betkowská, Markéta Blahníková 

Letní slavnosti 
Ve �tvrtek 24. 6. 2009 se uskute�nily Letní slavnosti  

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

� V jídeln� od 8,00 do 9,15 se uskute�nilo vystoupení pro 

rodi�e od 1. - 5. t�ídy  

� Ve velké t�locvi�n� od 9,30 – 10,45 se uskute�nil karneval 

s maskami od 1. - 2. t�ídy 

�  Ve t�ídách, na h�išti a v malé t�locvi�n� od 9,30 – 10,45 se 

odehrály Sout�že a hrátky od 3. – 5. t�ídy  

� Ve velké t�locvi�n� od 11,00 - 12,15 se odehrál karneval 

s maskami od 3. – 5. t�ídy 

�  V 12,15 byla p�estávka na ob�d 

� Ve velké t�locvi�n� od 15,30 – 16,30 se uskute�nil jarmark  

� Ve školní jídeln� od 17,00 – 18,00 se odehrálo vystoupení pro rodi�e 1. stupn�  

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

� V kmenové t�íd� od 8,30 – 9,15 se uskute�nila p�íprava na letní slavnosti 

� Ve školní jídeln� od 9,30 – 10,30 generálka na vystoupení t�íd pro rodi�e 

� Ve t�ídách, h�išti a v malé t�locvi�n� od 10,45 – 12,30 se odehrály sout�že a hrátky 

� V 12,30 byla p�estávka na ob�d 
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� Ve velké t�locvi�n� od 15,30 – 16,30 byl jarmark 

� Ve školní jídeln� od 18,30 – 19,40 vystoupeni pro rodi�e 2. stupn� 

Josef Škoda, Josef Tobiáš 

Turnaj v malé kopané 
Turnaj se konal na h�išti v Hostiva�ském lesoparku. Sout�že se 

zú�astnilo dohromady p�t škol (ZŠ Hornom�cholupská, ZŠ 

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

Absolutním vít�zem se stala ZŠ HORNOM�CHOLUPSKÁ! 

Zápasy 

ZŠ Hornom�cholupská ZŠ K�imická 3:0 

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

ZŠ Hornom�cholupská ZŠ Hostiva� 5:0 

ZŠ Hornom�cholupská ZŠ Veronské nám�stí 2:0 

Reprezentanti 

Tomáš Bui Jakub Motl 

Adam Ln�ni�ka Martin Humpl 

Denis Faigl Jan Je�ábek 

Petr Malík Martin Zoba� 

Jaroslav Cerha, Tomáš Buí 

Rozhovor se zástupkyní �editele Dagmar Vlkovou 
V pátek 24. zá�í 2010 se konal rozhovor s paní zástupkyní Dagmar Vlkovou. 

Co nového nás �eká na za�átku školního roku? 
,,Od 4.�íjna bude fungovat nový rozvrh.“ 

Cht�la byste n�jaké zm�ny na škole a jaké? 
,,Aby se víc t�íd podílelo na výzdob� školy a aby se �ast�ji m�nila.“ 

Na co jste se nejvíc t�šila na za�átku školního roku? 
,,Na vás všechny a že se budeme �ast�ji potkávat v šatnách.“ 
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Co se vám líbí a nelíbí na funkci zástupce �editele? 
,,Líbí se mi, že m�žu u�it, ale zárove� se mi nelíbí hodn� ú�adování.“ 

Jak hodnotíte sou�asného žáka naší školy? 
,,Myslím si, že chování se za poslední dva roky 

zlepšilo, jenom bychom se mohli na sebe víc 

usmívat.“ 

Jaký by m�l být podle vás u�itel? 
,,Nem�li byste se rad�ji zeptat d�tí? Ale podle m� 

by m�l být pracovitý, m�l by mít dobrý vztah k 

d�tem a ke koleg�m.“ 

Co je dobré a co špatné na elektronických žákovských knížkách? 
,,Pro m� není nic špatného.Dobré je to, že známku, pochvalu �i poznámku m�žeme napsat 

hned, jak se dostaneme k po�íta�i a žák nemusí vytahovat papírovou žákovskou knížku 

a nemusí se vymlouvat, že ji zapomn�l nebo ztratil.“ 

Jaké uplatn�ní bude mít budovaná herna na 1. stupni? 
,,Uplatn�ní bude takové, že se tam budou konat besedy s policií, hudební po�ady. Ale je to jen 

vybudované pro 1.stupe�.“ 

Aneta Dubnová, Saša Ho�ková 

Školní akce 
B�hem školního roku prob�hne hodn� školních akcí. Pro v�tší p�ehled tu napíšeme jen ty 

nejd�ležit�jší… 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pedagogické rady 

24.11.2010 24.1.2011 18.4.2011 22.6.2011 

T�ídní sch�zky 

24.11.2010 18.4.2011 

Sb�r starého papíru 

29.11.2010 - 3.12.2010 30.5.2011 - 4.6.2011 
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Zájmové útvary na škole 
� hudební výchova: st�eda od 14.00 hodin, odd�lení B školní družiny 

� výtvarná a pracovní výchova: úterý od 14.00 hodin, odd�lení A školní družiny 

� cvi�ení na rehabilita�ních mí�ích: �tvrtek od 14.00 hodin, malá t�locvi�na 

� hra na zobcovou flétnu, pokro�ilí: �tvrtek od 14.00 hodin, t�ída III.B 

� angli�tina pro nejmenší: �tvrtek od 12.30 do 13,15 hodin a od 13,45 do 14,30 

hodin, u�ebna 1. patro 

� ATS Domino - disko a hip hop: pond�lí od 16.00 hodin, malá t�locvi�na 

� moderní tanec: st�eda od 15.00 hodin, herna 1. patro 

� minitenis pro prv�á�ky - �tvrtek od 12,45 hodin, velká t�locvi�na 

� pozemní hokej pro nejmenší: �tvrtek od 13.15 hodin, malá t�locvi�na 

� pozemní hokej: �tvrtek od 15.00 hodin, velká t�locvi�na 

� judo a sebeobrana pro chlapce a d�v�ata z 1. stupn�: �tvrtek od 15.00 hodin, malá 

t�locvi�na 

� šachový kroužek: �tvrtek od 13.15 hodin, herna 1. patro 

� volejbal pro chlapce i d�v�ata: st�eda od 14.00 hodin, t�locvi�na školy 

� florbal a hokejbal - pro mladší chlapce: pond�lí od 14.00 hodin, t�locvi�na školy 

� florbal a hokejbal - pro starší chlapce: pond�lí od 15.30 hodin, t�locvi�na školy 

� atletika pro nejmenší d�ti: pond�lí od 14.00 hodin, t�locvi�na školy 

� pohybové hry - pro chlapce a d�v�ata: pond�lí od 15.30 hodin, t�locvi�na školy 

� mí�ové hry - pro chlapce: st�eda od 15,30 hodin, t�locvi�na školy 

� basketbal 8-10 let: pond�lí od 17,00 hodin, t�locvi�na školy 

� florbal Wizards ženy od 15 let: úterý od 17,00 hodin, t�locvi�na školy 

� florbal 8 - 12 let: �tvrtek od 16,00 hodin 

� florbal od 12 let: �tvrtek od 17,00 hodin 

� skautský oddíl 110 "K�zlata": pond�lí od 16,30 hodin, odd�lení C školní družiny 

Markéta Bittnerová 
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1. vodní živo�ich okusující stromy 

2. básnicky modrá  

3. slavný básník bájí 

4. p�edložka s 2 pádem 

5. co je pot�eba k tomu, abychom mohli svítit?  

6. nejv�tší zví�e 

Anna Mošni�ková, Kristýna Pe�ená 


