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Úvodník 

Štědrý večer nastal… Jedna z vánočních koled, které děti a jejich rodiče 

rádi zpívají. Přináší pokoj, klid, lásku a mír. Vánoce jsou jedny 

z nejhezčích svátků na světě, které slavíme už mnoho let. Vánoce 

samy o sobě a také Vánoce a jejich historie. Tak doufám, že si dobře 

počtete. 

Jana Kucmochtová & Markéta Bittnerová 

Školní sportovní liga – hod plným mí čem 

Dne 29.listopadu se na škole uskutečnila školní sportovní liga – hod 
plným míčem pro první stupeň.  

Chlapci: 
1.A 6 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Allram Jan 330 4. 0 

Novák Adam 325 5. 0 
Šiml Daniel 290 6. 0 

1.B 18 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Hřivna Jakub 395 2. 2 

Kohoutek Jakub 435 1. 3 
Fatrdle Martin 373 3. 1 

2.A 14 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Chukajev Danil 400 3. 1 
Kepka Kryštof 340 6. 0 
Řezníček Tomáš 415 2. 2 

2.B 10 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Broukal David 370 5. 0 
Posolda Alex 474 1. 3 
Bálek Patrik 371 4. 0 

3.A 16 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Bančanský Milan 435 3. 1 

Brůna Lukáš 455 1. 3 
Žižlavský Nikolas 440 2. 2 

 

3.B 6 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Navara Viktor 393 4. 0 
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4.A 18 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Heřmanský Josef 571 3. 1 

Ilusák Patrik 675 1. 3 
Mazura Jonáš 575 2. 2 

5.B 18 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Aizner David 700 2. 2 

Kotrysz Jaroslav 325 3. 1 
Šťastný Tomáš 833 1. 3 

Dívky: 
1.A 6 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Jurošková Vendula 290 6. 0 
Pecharová Romana 296 5. 0 
Sirotenko Evgenia 330 4. 0 

1.B 18 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Filipová Denisa 375 2. 2 

Vlčková Michaela 445 1. 3 
Vohnická Aneta 345 3. 1 

2.A 14 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Mošničková Adéla 375 2. 2 
Hamanová Petra 275 6. 0 
Friedlová Aneta 418 1. 3 

2.B 10 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Lustigová Aneta 315 4. 0 

Malečková Kristýna 302 5. 0 
Valentová Sabina 360 3. 1 

3.A 16 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Jarošová Dominika 460 1. 3 
Procházková Lenka 385 3. 1 
Tvrdíková Denisa 380 4. 0 

3.B 6 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Ježková Martina 410 2. 2 
Kačírková Tereza 345 5. 0 
Vondrová Pavla 330 6. 0 
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4.A 18 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Hrádková Helena 470 1. 3 
Krejzlová Adéla 310 3. 1 

Nebehayová Markéta 450 2. 2 

5.B 18 bodů 

Jméno Výkon (cm) Umístění Body 
Lipárová Tereza 510 3. 1 

Senohrábková Erika 970 1. 3 
Strnadová Michaela 655 2. 2 

Richard Tippl a Martin Uhlí ř 

Praha 15 – naše městská část 

Městská část Praha 15 leží v jihovýchodní části hlavního města Prahy. 
Vznikla dnem komunálních voleb 18. 11. 1994 spojením katastrálních 
území Horní Měcholupy a Hostivař s počtem obyvatel (k 1. 1. 2002) 
27162 a rozlohou 1.057 ha.  
Do její správní působnosti náleží dle Statutu hl. m. Prahy od 1.7.2001 
ještě další čtyři městské části Praha - Dolní Měcholupy, Dubeč, 
Petrovice a Štěrboholy (do 30. 6. 2001 to bylo devět městských částí). 
Celková rozloha činí 2820 ha s celkem 37.950 obyvateli. 

Památky  Prahy 15 
Nejstarší doklady osídlení z území Hostivaře pocházejí dokonce již z mladší doby kamenné 
(neolit, 5700 - 4500 př. n. l.). Odtud Pražskou ulicí směrem ke Švehlovu statku jsou tři 
informační tabule (1. zastavení – Hostivařské mlýny a statky) s mnoha dosud 
nepublikovanými zajímavostmi, které seznamují návštěvníky s památkově chráněným 
souborem historických budov. K nejstarším objektům památkové zóny patří usedlost Toulcův 
dvůr, původně gotická tvrz ze 14. století, a farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
2. zastavení – Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Kostel je raně gotického stáří s románským 
jádrem (kolem poloviny 13. stol.). V apsidě jsou nedávno odhalené vzácné fresky z konce 
13. století. Stezka pokračuje Chalupnickou ulicí, kde je možné v restauraci Na Kačabce 
zakoupit turistickou známku stezky a následně vede kolem hřbitova 
3. zastavení – Hostivařský hřbitov, kde jsou pohřbeny některé osobnosti politického 
a kulturního života. Je zde hrob prvorepublikového ministerského předsedy Antonína Švehly 
s náhrobkem od architekta Josipa Plečnika, dále spisovatele a kritika F. X. Šaldy nebo 
katolického básníka a spisovatele F. X. Dvořáka. 
Ke 4. zastavení – Hradiště Hostivař vede cesta od hřbitova k Hostivařské přehradě, následně 
odbočkou vlevo k úpatí přehrady, přes potok Botič a potom do kopce, kde se návštěvník ocitá 
na místě nejvýznamnější archeologické památky Prahy 15, na Hradišti na ostrohu Šance nad 
Hostivařskou přehradou. Zde jsou dvě informační tabule a altán s modelem hradiště, které 
vzniklo v mladší fázi starší doby železné. 
 Tomáš Bui 
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Vánoce 

Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Patří k nejvýznamnějším 
křesťanským svátkům v roce. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Již ve 
3. století někteří teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození. Oslava tohoto 
narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví 
od 7. století.  
V Česku je však za vrchol Vánoc považován i Štědrý den 24. prosince coby předvečer 
samotné slavnosti. Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. 
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí hlavně vánoční stromeček, jesličky 
(betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto tradic 
pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též 
připadá. V současné době se však původní náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se 
považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků.  
Přípravu na samotné Vánoce představuje advent, období čtyř týdnů před Vánoci. První 
adventní neděle označuje počátek křesťanského roku. Čtyři adventní neděle bývají někdy 
označovány postupně jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá, ovšem tato označení nemají 
s křesťanskou tradicí nic společného, mají čistě komerční význam, spojený s předvánočními 
nákupy dárků. V průběhu adventu mají svátek někteří důležití svatí, např. sv. Ondřej 
(30. listopad), sv. Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš (6. prosinec) a sv. Lucie (13. prosinec). 
Štědrý večer ještě nepatří do křesťanských Vánoc. Končí jím advent a také postní období. 
Štědrovečerní večeře má proto slavnostní ráz, ačkoli je ještě složena z postních jídel. 
Následující půlnoční mše je pak v podstatě pozůstatkem noční vigilie, která původně 
předcházela všem významným křesťanským svátkům.  

Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro 
nekřesťany, kteří ho spojují se zakončením roku a s trávením 
času v rodinném kruhu. Vánoce jsou slaveny 24., 25. a 26. 
prosince, ale předchází jim v křesťanském pojetí čtyřtýdenní 
období zvané advent. Všechny tři dny jsou oficiálním státním 
svátkem. 24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na 
slavností večeři. Samotná večeře se tradičně skládala z rybí 
polévky, bramborového salátu s kaprem a během její konzumace 
se dodržovaly jisté zvyklosti: mohlo se tak připravit o talíř více 
pro nečekanou návštěvu, případně položit pod talíř minci či 
šupinu. Od štědrovečerní tabule se obvykle směla vzdalovat 
pouze hospodyně. Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční 

dárky, které dětem v českých zemích přináší Ježíšek. Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční 
mší, na které se zpívají koledy a začíná samotná církevní oslava narození Krista. 
Se Štědrým večerem se pojí i řada lidových zvyků: lití olova, pouštění ořechových lodiček, 
házení střevícem či třesení bezem. 

Aneta Dubnová a Saša Hoňková 

Školní senát 
Jako každý měsíc se předsedové tříd 2. stupně sejdou a prohovoří si školní okolnosti (akce, 
požadavky apod.). Jako každý rok se odehrají Vánoční dílny i Mikuláš zaklepe na dveře. 
2. stupeň (kromě 9. třídy) by nyní místo besídek měl jít do kina a to se týká i 1. stupně. Máme 
však jeden z mnoha problémů - přezouvání žáků 2. stupně – proto je nyní každé ráno na 
chodbě dozor, který dohlíží na to, jestli jsou žáci přezuti. Není to náročná činnost, a tak to 
prosím dodržujte. A vzhledem k adopci zvířete (chameleón) ho můžeme navštívit 
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v Zoologické zahradě v Tróji. Halloween utekl jako voda a také tu bylo pár akcí pro 1. stupeň 
= v učebně anglického jazyka s paní učitelkou Janou Březinovou Zelingerovou se děti 
převlékly do kostýmů a plnily různé úkoly. Děti si užily mnoho legrace! I nás čeká zábava! 

Markéta Bittnerová a Jana Kucmochtová 

Třídní sch ůzky 

Ve středu 24. listopadu se na Základní škole Hornoměcholupská 
uskutečnily třídní schůzky. Začaly v 17:30 hodin ve třídách na prvním 
stupni, v tento čas také začaly třídní schůzky v deváté třídě. 
V 18:00 hodin. začaly třídní schůzky i ostatní třídách druhého stupně. 
Po ukončení třídních schůzek v jednotlivých třídách pokračovaly 
konzultace s jednotlivými učiteli. 

Jaroslav Cerha 

Vybavení školy 

Stručný přehled toho, co máme na naší škole - třídy, učebny, herny školní družiny nebo 
vybavení tříd 
V přízemí naší školy najdeme skříňky pro druhý i první stupeň. Jsou tu také tři oddělení 
družin, které mohou navštěvovat žáci tříd prvního stupně. Družiny jsou otevřené jak ráno před 
začátkem vyučování, tak odpoledne, kdy je provoz pro žáky rozdělen do několika částí. 
Dominantní v přízemí je ale hlavně velmi oblíbený bufet, ve kterém není nikdy prázdno. 
Hlavní navštěvovanou částí přízemí je beze sporu nedávno zřízené infocentrum, ve kterém si 
mohou žáci po druhé hodině zahrát kulečník, stolní fotbálek, připojit se na internet nebo si číst 
knihy, které si mohou následně zapůjčit domů. Po schodech se dostaneme do prvního patra, 
kde uvidíme třídy prvního stupně. Chodby jsou barevně vyzdobeny výtvory žáků 
navštěvujících první stupeň. Po obou stranách chodby stojí stolní fotbálek, u kterého můžou 
žáci trávit přestávky. Další věcí, která se nedá prvnímu patru odepřít, je také počet kabinetů 
sborovna, herna pro první stupeň a samozřejmě ředitelna. Ve druhém patře najdeme třídy 
druhého stupně, ze kterých je krásný pohled na školní hřiště. Stejně jako na prvním patře mají 
žáci možnost zahrát si o přestávkách stolní fotbálek. Chodba druhého patra je vyzdobena 
výrobky a výkresy žáků, o což se stará vyučující výtvarné výchovy S. Dohnalová. Výtvarná 
výchova tu má svoji vlastní učebnu stejně jako anglický jazyk, francouzský jazyk, dějepis 
nebo hudební výchova. Do nich se žáci přemisťují na vybrané předměty. Ze třetího patra 
zajímá žáky základní školy jen několik málo učeben, kterými jsou učebna chemie, přírodopisu 
a fyziky, protože třetí patro obývá střední škola. Jestliže se vrátíme zpět do prvního patra, 
zbývá nám už jen školní jídelna, ve které vaří milé kuchařky dobrá jídla a ve které se pořádají 
skoro všechny velké akce, jako například letní slavnosti a různá představení pro rodiče. Podle 
ročního období se ve školní jídelně mění taky výzdoba. V zimních měsících je možné zde 
vidět vločkovou, v jarních měsících naopak květinovou výzdobu. Tím naše cesta po škole 
končí a vy se můžete těšit na další číslo časopisu Realista, ve kterém si přiblížíme zařízení 
školních tělocvičen. 

Anna Mošničková a Kristýna Pečená 
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Vtipy 

• Povídá jeden policajt druhému: „Ten rogalo, to je ale strašnej pták. Musel jsem do něj 
nastřílet celej zásobník, než toho chlapa pustil...“ 

• Přijde policajt za doktorem s bolestmi břicha. Doktor ho prohlédne a předepíše čípky. 
„To by vám mělo pomoct,“ říká doktor. Policajt jde domů a všechny čípky sní. Na 
druhý den je zpátky s ještě většími bolestmi břicha, a tak mu doktor předepíše silnější, 
větší čípky,které určitě zaberou. Policajt je samozřejmě všechny sní a další den je 
u doktora zase. Doktor na to: „Tady vám dávám supersilný čípek, nesmíte teď pít a ani 
kouřit, protože můžete mít problémy.“ Policajt doma čípek sní jako obyčejně. Další 
den u doktora. Doktorovi samozřejmě dochází trpělivost a podrážděně říká: „Člověče, 
vy ty čípky snad jíte, či co?!“ A policajt podrážděně: „Né...! Cpu si je asi do zadku!“ 

• Přijde blondýnka do rakouského supermarketu a říká: „Chtěla bych dvě tužkové 
baterky.“ Prodavačka nechápavě odpovídá: „Wie bitte?“ No a blondýnka na to: 
“Nabité, ty tele !!!“ 

• Proč nemůže slepec skákat bunge-jumping? Protože by se mu pozvracel pes. 

• Mladá slečna přišla k doktorovi a povídá: „Pane doktore, musíte mi pomoct, všechno 
mě bolí.“ „Jak to myslíte, všechno? Buďte trochu konkrétní.“ Slečna se dotkla prstem 
ucha a vykřikla bolestí. Pak se dotkla kolene a zas, dokonce i dotek tváře bolel. Doktor 
se na ni tak zamyšleně podíval a říká: „Vy jste přírodní blondýnka?“ „Ech, jo, 
pročpak?“ „Já si to hned myslel. Máte zlomený prst.“ 

• Pepiček přichází první den ze školy. „Tak co,“ zajímá se otec, „jaké to bylo?“ „Fajn,“ 
připouští dítě školou povinné, „a všechno, co nám soudružka učitelka říkala, jsem 
pochopil, jen stále nechápu, co je to ten socialismus. Nemohl bys mi to, tati, 
vysvětlit?“P „Lidsky? Abys to pochopil? Tak se podívej: Byl jednou jeden velký muž, 
no, on vlastně nebyl moc velký, spíš malý, a ten se jmenoval Lenin. Původně se Lenin 
nejmenoval, ale Uljanov. A tenhle Uljanov měl kamaráda, on to vlastně žádný 
kamarád nebyl, ale pěkná sketa, a ten se jmenoval Stalin. Co říkám Stalin, on se 
vlastně jmenoval Džugašvili. A tihle dva kamarádi spolu udělali Říjnovou revoluci. 
Vlastně to nebyla revoluce, ale puč, a nebyla v říjnu, ale v listopadu...“ Pepíček se 
chytá za hlavu a volá: „Ježíšimarjá, to je ale bordel!“ „Výborně,“ na to otec, ,,tak jsi to 
přece jen pochopil.“ 

Josef Tobiáš a Josef Škoda 



 7 

Křížovka 

1.      

2.          

3.        

4.     

5.           

6. T 

7. É 

8.       

9.        

1) Pod stromečkem najdeme spoustu …  

2) Na linecká kolečka potřebujeme … kůru. 

3) Rádi zdobíme vánoční … 

4) Ryba kterou jíme při štědrovečerní večeři je … 

5) Na Silvestra na obloze září spousta … 

6) – 

7) – 

8) Co o vánocích zpíváme? 

9) … a odmocnina. 

Markéta Blatníková a Nicole Betkowská 


