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Pět let časopisu REALISTA 
Je to již pět let, kdy vyšlo první číslo 
našeho časopisu Realista. Od té doby se 
na škole mnohé změnilo. Nové 
tělocvičny, informační centrum školy, 
nábytek ve třídách i s osobními počítači 
a dataprojektory. Určitě bychom mohli 
jmenovat i mnohé další. Nakonec i o tom 
nás po celých pět let náš časopis Realista 

informoval. Ale co je podstatné – ti, kteří začali časopis vydávat, jsou již dávno 
na středních školách . Základní škola je ale koloběh, který tuto realitu přináší. 
Prostě ti starší odcházejí z devátých tříd do života a ti šestiletí se přicházejí na 
naši školu naučit číst, psát, počítat a získat mnoho dalších vědomostí 
a dovedností… Dovolím si využít této příležitosti k tomu, abych popřál nejen 
časopisu Realista minimálně dalších 20 čísel plných lákavého čtení, ale zároveň 
abych nám všem popřál, abychom společně na škole vždy vytvářeli atmosféru 
a klima, kam budeme všichni rádi přicházet. 

Jiří Doutnáč 

ZNÁMÉ OSOBNOSTI, KTERÉ CHODILY DO NAŠÍ ŠKOLY 

David Lafata  

(* 18 září 1981, České Budějovice) 
David Lafata je český fotbalový útočník, který v současnosti hraje za FK Baumit 
Jablonec. S fotbalem začínal v Olešníku, ale 
již od jedenácti let hrál za České 
Budějovice. Jarní část sezóny 2001/02 
hostoval v Jihlavě. Do základní sestavy 
Českých Budějovic se probojoval v létě 
2003. V lednu 2005 odmítl Lafata 
prodloužit smlouvu a podepsal od léta 
kontrakt s řeckou Škodou Xanthi. To se 
vedení Českých Budějovic nelíbilo, a proto 
ho přeřadilo do B - týmu, kde strávil většinu 
jarní části sezóny. V dresu Dynama nastřílel 
celkem 27 prvoligových gólů a je tak třetím 
nejlepším střelcem v historii klubu.  
V Xanthi však Lafata vydržel jen půl roku 
a v lednu 2006 se stal hráčem Jablonce. V 
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zimě 2007 přestoupil do vídeňské Austrie. Před startem nové sezony, v létě roku 
2008, se po roce a půl opět vrací do Jablonce, kde podepsal tříletou smlouvu. 
Vstup do sezóny 2006/07 se Lafatovi povedl a trenér Karel Brückner ho povolal 
do reprezentačního týmu. Svůj debut za Česko si odbyl 2. září 2006 v 
kvalifikačním zápase proti Walesu, v němž vstřelil dva góly, jimiž rozhodl 
zápas, přestože nastoupil až v 75. minutě. 
Jana Adámková  

Se narodila 7. února 1972 v Jihlavě.V dětství se 
věnovala moderní gymnastice. Po gymnáziu začala 
studovat pedagogickou fakultu, během studia tři roky 
vyučovala na 2. stupni základní školy češtinu, 
angličtinu a tělocvik. Po vítězství v konkursu uváděla 
na TV Nova od roku 1997 Počasí a později Televizní 
noviny (2 roky ve dvojici s Karlem Voříškem). 
Vysokoškolské studium dokončila dálkově 
v Olomouci. Od roku 2002 je ředitelkou Moderátorské 
školy D3. Je majitelkou modelingové agentury FACE 

OF NEW EUROPE s. r. o. Je vdaná za fotografa Petra Adámka, má dvě děti. 
Josef Tobiáš a Josef Škoda 

Vánoční těšení 

Ve čtvrtek 16. prosince 2010 se na škole uskutečnilo 
Vánoční těšení. Chlapci a děvčata ze školní družiny si 
na toto odpoledne připravili pro své rodiče vystoupení 
od nejrůznějších tanečků až po různé menší scénky, 
zpívání a různé podobné věci. Všem se to velice líbilo a 
všichni rodiče doufají, že to příští rok bude znova! 

Jaroslav Cerha 

Vánoční dílny 

Dne 20. prosince 2010 se na škole uskutečnily Vánoční dílny, 
které se týkaly všech chlapců a děvčat z celé školy. Každý učitel 
si musel připravit svou vlastní dílnu pro žáky naší školy, kteří 
měli v každé dílně něco za úkol - od různých ručních prací až po 
rozmanité logické soutěže. 

Jaroslav Cerha 
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Hodnocení 1. pololetí  

1. pololetí školního roku máme za sebou. Jak bylo 
úspěšné? Zkusíme na tuto otázku odpovědět 
některými údaji. Na naši školu chodí 294 žáků z 
toho je 138 chlapců a 156 dívek.Na 1. stupni je 
180 žáků (84 chlapců a 96 dívek) a na 2.stupni je 
114 žáků (54 chlapců a 60 dívek). První pololetí 
školního roku absolvovalo s vyznamenáním 
celkem 172 žáků. Z toho jich na 1.stupni bylo 146 
(66 chlapců a 80 dívek) a na 2.stupni má 
vyznamenání pouze 26 žáků (15 chlapců a 11 dívek). Také kázeňská opatření se 
na škole objevila. Za 1. pololetí byl dvakrát udělen 2. stupeň z chování a 7 důtek 
třídního učitele. K celkovému hodnocení můžeme zařadit i zápis do 1. tříd, který 
se uskutečnil ve dnech 17. a 18. ledna. Celkem se podařilo zapsat 54 budoucích 
žáků 1. tříd. I když z nich bude mít zhruba 9 odklad školní docházky, přesto lze 
počítat s otevřením dvou 1. tříd. Poměrně velká je celková absence žáků, která 
činí 13 389 hodin, což je v průměru 45,5 hodin na jednoho žáka.  

Stanislav Mirga 

Školní diskotéka 

V pátek 17. prosince 2010 se uskutečnila školní diskotéka od 15:30 do 18:00 
hodin v naší malé tělocvičně. 
Disko organizovali :  
Hlavní organizátor - Jaroslav Cerha a Markéta Blahníková. 
DJ - Martin Uhlíř 
moderátorka - Nicole Betkowská 
Chtěli bychom poděkovat všem,kteří se podíleli na organizování diskotéky 
a zúčastnili se téhle vydařené akce. 

Martin Uhlí ř, Richard Tippl 

Chameleon obrovský – námi sponzorované zví ře v ZOO 

Chameleon obrovský, jak už napovídá jeho jméno, je označován jako největší 
chameleon světa. Přestože jeho celková délka dosahuje údajně až přes 80 cm, 
objektivně největší změřená velikost byla 68,5 cm. Samice jsou menší, většinou 
do 50 cm. Hlava je opatřena bočně stlačenou a zvětšenou přilbou bez límce 
a rohů. Hřbetní a hrdelní hřebeny jsou složeny z hustě za sebou stojících 
kuželovitých šupin. Ošupení těla je heterogenní. Mezi nejpoužívanější barvy 
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tohoto druhu patří různé odstíny hnědé, šedé a bílé. U některých populací se 
objevuje i zelená, u jiných zase příměs červené. Samice jsou o něco barevnější 
než samci. Spolehlivým znakem sexuálního dimorfismu je zduření kořene 
ocasu. 

Tento obr mezi chameleony je endemitem 
Madagaskaru. Člověkem byl vysazen v Ngong 
Forest u Nairobi v Keni. Obývá světlé lesy 
i otevřená území, v nichž se udržuje teplé 
a vlhké podnebí. Často ho lze najít i na zemi. 
Naopak byl pozorován na mnoha místech i v 
korunách stromů, a to ve výškách 8-10 m. 
V některých oblastech Madagaskaru ho 
obyvatelé využívají k hubení hmyzu a jiných 
živočichů ve svých domech. 
Chameleon obrovský je všežravec. Kromě 

veškerého hmyzu (cvrčci, švábi, sarančata, larvy potemníků a zlatohlávků atd...) 
je schopen ulovit i jiné menší ještěry, odrostlé myši, ptačí mláďata a jednotlivci 
i např. hlemýždě. Podle literatury snáší samice po zhruba 40denní březosti do 
vyhrabané chodby až 61 vajec o velikosti asi 10x15 mm. Růst mláďat při 
kvalitním a hojném krmení je enormní. Pohlavní dospělosti mohou dosáhnout 
zhruba v jednom roce. 

Aneta Dubnová, Saša Hoňková 

21.století 

V každém díle tohoto časopisu vybereme 2 styly oblékání a hudby a něco si 
o něm povíme! Jako první dva jsme vybrali dva protiklady! A to je Hip hop 
a Disco. 

♪ Hip hop ♫: 
Něco o Hip hopu,abyste si dokázali představit to, jak to asi 
vypadá.  
Takže Hip hop je převážně mužský styl! (neříkám, že holek 
hoperek je málo, ale těch kluků je pořád víc.) Vznikl v Americe. 
Začali ho používat černoši. Je to volný styl, pohodlné 
oblečení,velmi velké oblečení, ne jako discantské oblečení jako je 
Ed-Hardy! Nosí se zde volná trička, (nejčastěji o 2 čísla větší než 
normálně nosíte), dlouhé mikiny, kalhoty s rozkrokem až třeba 
u kolenou, takže musejí taky být velmi velké, šátky, duragy, 

masivní řětězy a nakonec hlavně čepice s rovným kšiltem. 

Nyní značky, ty nejznámější: 

Tyhle byste měli znát: ECKO UNLIMITED. Jedna z nejslavnějších značek 
v Americe, ale i v Evropě. Jedna z nejdražších hiphopových značek na českém 



 5 

trhu. G-UNIT. Tato značka je asi jako 2. nejslavnější značka. Jméno má podle 
hiphopové skupiny G-unit, jak určitě znáte, pokud máte nějaké zkušenosti 
s hiphopem.Velmi drahá značka. Je to styl oblékání old 
style. 
MASSDNM-Značka spíš evropská než americká. 
Velmi výstřední oblečení. Obzvlášť drahé oblečení, ale 
zato pěkné. 
LRG-K této značce je toho málo, no pěkné, old style, 
levnější než ostatní, ale nejméně pěkné. JORDAN-Jak 
už je ve jméně, tak tato hip hopová značka je 
soustředěná na styl oblékání street a zaměření na sport 
jménem basketball. Volné oblečení určené pro pohyb a obratnost. Velmi pěkné 
doplňky. 

► Disco ◄: 
Styl, který jsme před několika málo lety považovali za trapný, nevkusný 
a »díkybohu, že je za námi«, je zpět! Začalo to nenápadným a plíživým 
návratem legín a volných topů, končí to flitrovými kabelkami. Jak ale vypadat 
trendy a sexy, aniž byste připomínala Heidi Janků v době své největší slávy? 

Recyklace oblečení není cool! 

Recyklujte si papír, sklo či plasty, tím pomůžete přírodě, ale recyklací starého 
oblečení, které se vrátilo do módy, nepomůžete nikomu, naopak. Každá i méně 
módy znalá žena pozná tričko po mamince nebo pásek po babičce. Ačkoliv se 

trendy vrací, nevrací se stoprocentně a často 
i malinký zastaralý detail může jinak super věc 
dočista zkazit. 
Nezapomeňte také na to, že v dobách komunismu se 
v Čechách zrovna modely od Versace nebo Caroliny 
Herrery sehnat také nedaly, takže nekvalitní kousky 
přivezené z »Jugošky« nechte raději na chatě na 
nošení dříví. Tím ovšem nechceme říct, že retro 

vintage obchůdkům se máte vyhýbat. Naopak! Tam totiž seženete často 
originální kousky, které přesně potřebujete.A přitom je neměla v šedesátých 
letech půlka Československa. 
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Méně je více 

K disko stylu patří legíny, zářivé topy a výrazné barvy. Pokud ovšem nechcete 
vypadat jako návštěva z minulosti, neberte si vše najednou. Legíny nahraďte 
třeba úzkými džínsy, nebo naopak k volnému topu a legínám zvolte méně 
výrazné doplňky. Být retro je fajn, ale měla byste se pokaždé snažit najít hranici 
mezi pravým sexy retrem a dechberoucí vykopávkou. 
Co se vyplatí? 
Určitě si nekupujte v disko stylu celý outfit. Nejlépe vám poslouží legíny a 
doplňky. Legíny můžete totiž nosit i s minisukněmi a balerínami nebo se 
šatičkami ve stylu sixties, zatímco takové extra plandavé topy sice vypadají 
skvěle s úzkými džínsy nebo minisukněmi, ale obléknete je tak jednu sezonu. 
Doplňky naopak můžete nosit i déle, i když byste do nich asi neměla investovat 
příliš velké částky, jelikož je otázkou, zda-li není tento trend příliš pomíjivý. 
Pokud ovšem nesnášíte levné kabelky nebo boty, zvolte klasičtější verzi, která 
tolik nebije do očí. 

Markéta Bittnerová, Jana Kucmochtová 

Rozhovor s prvním šéfredaktorem časopisu realista: 
Reném Červeným 

Jak dlouho jsi byl redaktorem? 
„Redaktorem, nebo lépe řečeno šéfredaktorem 
Realisty jsem byl jeden rok, vlastně ten rok, kdy 
byl Realista založen, tudíž u kořenů.“ 
Jak tě to bavilo? 
„Nápad na školní noviny jsme měli dlouho, 
s několika lidmi jsem rozjel třídní časopis 
a později jsme založili časopis školní, který byl 
u žáků prezentován jako volitelný předmět.“ 
Co by si z dnešního pohledu na časopise 
změnil? 

„Školní noviny jsou dlouho nečetl, jelikož už na základní škole nestuduji, ale 
tuším, že minulý rok jsem byl pozvaný od učitele Kašpara do hodiny, abych 
něco řekl a něco jsem se zase dozvěděl, tudíž si myslím, že školní časopis by 
mohl být lépe dotovaný (barevný tisk, ještě lépe i křídový papír), nicméně co se 
kvality článků týče, soudit nemohu, nečetl jsem.“ 
Co by si naopak nechal? 
„Myslím, že to důležité školní časopis má a to je jeho historie a podstata - 
sdělovat žákům informace očima jejich kamarádů (jiných žáků), což je velice 
zásadní, protože studenti většinou nemají možnost informace získat jiným 
prostřednictvím než od učitelů a přeci jen Vaši kamarádi Vám to řeknou vždy 
tak nějak lidštěji.“ 
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Jak vzpomínáš na dobu, kdy jsi vedl Realistu? 
„Vzpomínám na ni velice rád stejně jako na celou základní školu. Je to období, 
kdy člověk měl problémy jen sám se sebou a nemusel se moc starat o svůj život 
jako takový. Byl to jakýsi průlom, něco, co jsem po sobě na základní škole 
zanechal, i když málokdo si asi vzpomene, že nějaký René Červený toho 
Realistu vlastně založil. Nicméně u nás na střední teď školní časopis trochu 
stagnuje, takže mi to psaní lehce chybí.“ 
Pokračoval si v tvorbě časopisů i po základní škole? Jestli ano, v čem to 
bylo jiné? 
„Pokračoval jsem na střední škole, ale jak jsem již řekl, teď to lehce upadlo jak 
kvůli financím, tak díky "personálu", který na to moc neměl nervy ani čas. 
Snažím se psát povídky atd., ale žurnalistiku plánuji až do budoucna na vysoké 
škole. Na střední škole ale byla větší dotace od školy (kvalitnější tisk atd.), ale 
zase bych řekl, že menší čtenost (málokdo má v tom všem frmolu ještě náladu a 
čas na žvásty od ostatních studentů:)“ 
Co bys vzkázal dnešním redaktorům a čtenářům časopisu  
„Vzkázal bych hlavně hodně nervů, ať si na to udělají čas, protože sdělovat 
masám informace je důležité. Také ať to berou vážně a neflákají se a hlavně 
spoustu fanoušků, protože to člověka povzbudí, pakliže Vás někdo pochválí za 
Váš napsaný článek.“ 

Kristýna Pečená,Anna Mošničková 

Něco o redakci 

Připravili jsme pro vás něco jako „informace“ o naší redakci…☺ 

Tomáš Bui 
� Koníčky: Counter Strike, Cross Fire 
� Oblíbená barva: zelená 
� Domácí mazlíček: orel 
� Oblíbený předmět: matematika, přírodopis, dějepis, 

chemie 
� Motto: Ať žijí brejličky! 
� Životní cíl: gynekolog 

Jaroslav Cerha 
� Koníčky: závodní karate, IT technologie, medicína 
� Oblíbená barva: černá 
� Domácí mazlíček: džungarský křeček, kocour, 

sedmihlavá saň (matka) 
� Oblíbený předmět:tělesná výchova, matematika 
� Motto: Život je krátký. 
� Životní cíl: prezident 
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Standa Mirga 
� Koníčky: počítač, televize, hudba 
� Oblíbená barva: zlatá, stříbrná, bílá 
� Domácí mazlíček: žádný 
� Oblíbený předmět: tělocvik 
� Motto: žádné 
� Životní cíl: pracovat v továrně  
Josef Škoda 
� Koníčky: florbal, hraní Left 4 Dead 
� Oblíbená barva: zelená, žlutá 
� Domácí mazlíček: pes 
� Oblíbený předmět: tělesná výchova  
� Motto: Hraní Left 4 Dead forever! 
� Životní cíl: filmová hvězda 

Tomáš Temlík 
� Koníčky: hudba, počítač, hokejbal, psaní příběhů 
� Oblíbená barva: oranžová 
� Domácí mazlíček: andulka 
� Oblíbený předmět: výtvarná výchova 
� Motto: žádné 
� Životní cíl: kuchař 
Josef Tobiáš 
� Koníčky: hraní na počítači, basketbal, fotbal, hudba, filmy 
� Oblíbená barva: černá, modrá 
� Oblíbený předmět: tělesná výchova  
� Motto: žádné 
� Životní cíl: pilot dopravního letadla 

Martin Uhlí ř 
� Koníčky: hokejbal, holky, PC 
� Oblíbená barva: modrá 
� Domácí mazlíček: pes, želva 
� Oblíbený předmět: sportovní hry, tělesná výchova, 

občanská výchova, rodinná výchova 
� Motto: Člověk neví, co má, dokud o to nepřijde! 
� Životní cíl: reprezentace hokejbalu 

Nicole Betkowská 
� Koníčky: zvířata, cestování, móda, hudba, fotografování 
� Oblíbená barva: modrá, fialová, černá, bílá 
� Domácí mazlíček: kočka, křeček 
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� Oblíbený předmět: český jazyk, anglický jazyk, přírodopis 
� Motto: Přátelé jsou jako hvězdy. I když je nevidíš, víš, že existují... 
� Životní cíl: veterinářka 

Markéta Bittnerová 
� Koníčky: surfování na internetu, chatování s kamarády, 

fotografování, poslouchání hudby, plavání, cestování, 
běhání, angličtina, japonština 

� Oblíbená barva: fialová, bílá, černá 
� Domácí mazlíček: pes 
� Oblíbený předmět: angličtina  
� Motto: Hell is paradise in my eyes...  
� Životní cíl: navštívit Tokio 

Markéta Blahníková 
� Koníčky: zpěv, tanec, skaut, počítač, hudba 
� Oblíbená barva: růžová, černá, modrá 
� Domácí mazlíček: pes, křeček. Želva, 4 osmáci, rybičky a brácha 
� Oblíbený předmět: hudební výchova 
� Motto: Nabízet přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako nabízet chleba tomu, 

kdo má žízeň. 
� Životní cíl: designérka 

Aneta Dubnová 
� Koníčky: zpěv, břišní tance, malování, zvířata 
� Oblíbená barva: modrá, černá 
� Domácí mazlíček: osmáci, kočka, pes 
� Oblíbený předmět: hudební výchova 
� Motto: žádné 
� Životní cíl: kadeřnice nebo zlatnice 

Alexandra Hoňková 
� Koníčky: malování, hudba 
� Oblíbená barva: modrá, zelená 
� Domácí mazlíček: kocour Matýsek 
� Oblíbený předmět: výtvarná výchova 
� Motto: Kde něco starého končí, tam něco nového začíná... 
� Životní cíl: malířka nebo fotografka 

Jana Kucmochtová 
� Koníčky: PC, zvířata, móda  
� Oblíbená barva: fialová 
� Domácí mazlíček: pes, kočka 
� Oblíbený předmět: tělesná výchova 
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� Motto: Držet se svých cílů. 
� Životní cíl: mít velkou rodinu 

Anna Mošničková 
� Koníčky: výtvarka 
� Oblíbená barva: černá, fialová, tmavě růžová, světle zelená, bílá  
� Domácí mazlíček: křeček 
� Oblíbený předmět: výtvarná výchova, tělesná výchova, sportovní hry 
� Motto: žádné 
� Životní cíl: udělat maturitu 

Kristýna Pečená 
� Koníčky: počítač, ještěrky 
� Oblíbená barva: černá 
� Domácí mazlíček: morče 
� Oblíbený předmět: přestávka 
� Motto: xoxo 
� Životní cíl: automobilová závodnice 

Nicole Betkowská, Markéta Blahníková 

Rozhovor s Lukášem Vít ů, bývalým šéfredaktorem Realisty 

Jak dlouho jsi byl šéfredaktorem:  
V 8.třídě jsem začal psát do tohoto časopisu. Bylo to v tu dobu, kdy časopis 
vznikl. V 9. třídě jsem byl šéfredaktorem…no, spíše zástupcem. 

Co se ti na časopise líbilo a co bys změnil?  
Nemám moc času na to, abych si časopis četl, 
ale myslím si, že je to určitě krok vpřed. 

Jak vzpomínáš na dobu, když jste psali 
časopis? 
Bylo to velmi zajímavé. Ze začátku jsem dělal 
nějaké chyby… moc mi to nešlo. Pak to bylo ale 
v pohodě. 
Pokračoval jsi dále na jiné škole v tvorbě 

časopisu? 
V prváku. První článek byl o tom, že jsem prvák atd. Potom jsem psal příběhy.  

Bavilo tě tvořit časopis? 
Bavilo mě to moc. Je to zábava. 

Co bys vzkázal současné redakci? 
Neberte to jako věc, kterou prostě musíte splnit. Je to zábava. Teda aspoň pro 
mě to tak bylo. 

Jana Kucmochtová 
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Křížovka 

                

    
1.   á     

  
1. Zvíře co kváká 

   2. ž           2. Na čem se sedí 

    
3.     a   

  
3. Anglicky silnice 

    
4.             4. Evropa, Amerika, Asie, 

5. T             
    Austrálie,Antarktida a … 

   
6.   a       

  
5. Komunikační zařízení 

           
6. Zubní… 

 

Tomáš Bui a Adam Lněnička 

Bludišt ě 

K jubilejnímu číslu patří neodvratně i speciální tvorba. Tady máte několik 
bludišť, ať si na chvíli můžete oddechnout… 

 

    

    

  

  

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

    

 

 

 

    

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Temlík 


