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Úvodník 
Čauuu! … Tohle číslo bude poslední za tento rok, a proto doufám, že se vám bude líbit. 

Dozvíte jako v minulém čísle, jaký styl co obnáší, že to není jen 

jak se oblíkáte, ale taky o tom, jak se chováte!! Nebo se také 

můžete něco dozvědět o panu učiteli Kašparovi. Nebo něco o 

historii řeky Vltavy. To vše a ještě víc se dozvíte v tomto díle 

časopisu REALISTA!! 

Zdravím vás! Prostřednictvím naše redakčního týmu. Doufám, že 

jste si naše články užili ,protože jsme na nich moc dřeli. A užijte si 

prázdniny.Dále bychom chtěli pogratulovat naší devítce za úspěšné přijímací zkoušky. 

MuCq!! :* 

Jana Kucmochotová 

Letní slavnosti 
Dne 23. června 2011 se na Základní škole hornoměcholupská se uskuteční letní 

slavnosti,které budou probíhat tak,že dopoledne bude generální zkouška 

vystoupení jednotlivých tříd prvního a druhého stupně. Následně na to 

bude probíhat na prvním stupni zábavní dopoledne (karneval) a na 

druhém stupni různé soutěže, které budou organizovat jednotliví 

učitelé. Od 15:30 hodin ve velká tělocvičně proběhne školní jarmark, 

kde budou třídy prodávat svoje vlastně vyrobené výrobky. V podvečerních 

hodinách proběhne ve školní jídelně vystoupení všech tříd naší základní školy. 

Jaroslav Cerha 

Škola „NANE ČISTO“ 

Proč vlastně existuje škola Nanečisto? 

Aby se děti mohly zbavit obav ze školy, poznat prostředí jejich budoucí školy, seznámit se 

s budoucími spolužáky a učiteli a v neposlední řadě vyzkoušet si, jaké je to být školákem. 

Naše škola pro letošní rok připravila tato setkání: 

Pojďte se na nás podívat 

1 a 3. prosince 2010 (9,00 - 10,00 hodin) 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 

6. ledna 2011 (od 18,00 hodin) 

Zápis do prvních tříd 
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17. a 18. ledna 2011 (14,00 - 18,00 hodin) 

Škola je náš kamarád 

3. února 2011 (9,00 - 11,00 hodin) 

Jaro a sluníčko už je tady 

14. dubna 2011 (9,00 - 11,00 hodin) 

Z pohádky do pohádky 

5. května 2011 (9,00 -11,00 hodin) 

Tomáš Temlík a Standa Mirga 

Ekologické st ředisko Toulc ův dvůr  
Ekologické centrum v roce 2004 přijalo název Středisko ekologické výchovy – SEV. 

Každoročně koncem prázdnin obměňuje a rozesílá školám nabídku výukových programů pro 

všechny stupně škol i seminářů pro pedagogické pracovníky. Pro volný čas dětí a rodičů 

připravuje programy zaměřené na oživování starých řemesel a tradic jako masopust, 

Velikonoce, dožínky, adventní věnce a Mikulášské trhy i Vánoce na statku. Zajímavé 

a poučné jsou programy na Den Země, Den dětí, Den zvířat, Den stromů a další. 

V roce 1997, kdy bylo zahájeno sledování návštěvníků, Toulcův dvůr navštívilo 5300 lidí. Od 

následujícího roku počet jenom evidovaných návštěvníků dosahuje ročně v průměru více než 

15000. 

Rekonstrukce areálu a rozvoj činnosti střediska ekologické výchovy umožňuje pochopení 

a podpora především ze strany Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva životního 

prostředí, Ministerstva kultury i Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy a také řady sponzorů, včetně 
zahraničních. 

V současné době tvoří zájmové sdružení Toulcův dvůr 

čtyři organizace. Členy jsou: Základní článek Hnutí 

Brontosaurus Botič, Sdružení SRAZ – společně za 

radostí a zdravím, 4. ZO ČSOP „Botič – Rokytka“ a Semínko o.p.s. – provozovatel 

ekologické mateřské školky. V objektech dvora působí, jako nájemníci, i další organizace. 

Tomaš Bui 

Rozhovor s Panem u čitelem Kašparem 
Jak dlouho učíte na této škole? 
Jedenáctým rokem. 

Je toto jediná škola na které jste učil? 
Ne, předtím jsem ještě učil na škole v Modřanech. 

Jste na této škole spokojený nebo byste něco změnil? 
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Na každé škole se dá něco změnit. Funguje to jakžtakž dobře.  

Jak vycházíte se žáky? Mají z vás respekt? 
Doufám, že ze mě respekt mají a až zjistím, že ho nemají, odejdu. 

Co říkáte na naší novinku, elektronické žákovské knížky? 
Jsem stoupencem klasických žákovských knížek, ale myslím si, že se 
dokážu smířit s pokrokovými věcmi. 

Učíte i na 1. stupni? 
Ano, učím český jazyk v 5. třídě. 
Co by jste si s sebou vzal, kdybyste byl na opuštěném ostrově? 
Nejbližší lidi a knížku. 

Markéta Blatníková, Nicole Betkowská 

Řeka VLTAVA 
Vltava (německy Moldau) je se 430 km (433 km) nejdelší řeka v České republice. Pramení na 

Šumavě, protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí 

zleva do Labe v Mělníku. Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou 

a Berounkou zaujímá jižní polovinu Čech a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, vytváří 
systém odvodňující Čechy téměř celé. Povodí řeky 

je 28 090 km² (z toho 27 006,70 km² v Česku). 

Teplá Vltava, která je považována za hlavní 

pramennou větev, pramení na východním svahu 

Černé hory (1 315 m) na Šumavě ve výšce 1 172 m 

nad mořem jako Černý potok. Jeho pramen je znám 

jako chráněné území Pramen Vltavy. Prvních 5 km 

teče severním směrem, od s outoku s Kvildským 

potokem v Kvildě obrací nadlouho svůj tok k 

jihovýchodu. Od ústí Vydřího potoka v obci 

Borová Lada (890 metrů nad mořem) nese říčka 

název Teplá Vltava, záhy přibírá Vltavský potok, 

známý též jako Malá Vltava. Ten pramení v 

Pláňském polesí ve výšce 1 158 m nad mořem. 

Protéká Horní Vltavicí a poté v Lenoře (756 metrů nad mořem) získává vody Řasnice, zvané 

také Travnatá Vltava. Za Lenorou má řeka jen nepatrný spád a vytváří v ploché krajině 
rozsáhlé mokřady s mnoha meandry, souhrnně zvané Vltavský luh. Právě zde, uprostřed 

1. zóny NP Šumava Mrtvý luh se v nadmořské výšce 731 m u osady Chlum stékají Teplá 

a Studená Vltava. Ta pramení na druhé straně hranic v Bavorsku západně od obce Haidmühle 
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pod německým názvem Altwasser nebo Kalte Moldau. Od soutoku obou hlavních 

pramenných toků Teplé a Studené Vltavy tak řeka po zbytek své cesty nese jméno Vltava. 

U Nové Pece se Vltava rozlévá do širokého a dlouhého přehradního jezera, které vzniklo 

přehrazením jejího toku u obce Lipno nad Vltavou. Za Lipnem protéká řeka romantickým 

skalnatým údolím pod Čertovou stěnou (tento její úsek se nazývá Čertovy proudy) a směřuje 

k vyrovnávací nádrži Lipno II těsně před Vyšším Brodem. V úseku mezi přehradní hrází 

Lipno a Vyšším Brodem je koryto řeky téměř bez vody (přehrada je povinna udržovat 

minimální průtok 2 krychlové metry vody za sekundu), protože většina vod z Lipenského 

jezera je odváděna kanálem od podzemní elektrárny do vyrovnávací nádrže Lipno II. Pouze 

výjimečně se průtok zvyšuje - buďto za přebytku vody v nádrži, nebo u příležitosti vodáckých 

závodů, neboť úsek Čertových proudů je považován za jednu z nejtěžších vodáckých 

a slalomových tras na světě. Takové akce ovšem vyžadují průtok 20-30 metrů krychlových 

vody za sekundu. 

Saša Hoňková, Aneta Dubnová 

Seznam školní sportovní ligy: 
Po celý rok se naší škole uskutečňovaly závody- tak zvaná sportovní liga, tuto ligu má na 

starosti paní učitelka Mgr. Milena Kožová, která zaslouží poděkování za organizování 

soutěže. Školní sportovní ligy se účastní žáci 1. až 5. ročníku, zvlášť holky a kluky.  

► Školní sportovní liga - vytrvalostní běh 

24.9.2010 - září  
► Školní sportovní liga - člunkový běh 

22.10.2010 - říjen 

► Školní sportovní liga - hod plným míčem 

26.11.2010 - listopad 

► Školní sportovní liga - přeskoky přes švihadlo 

10.12.2010 - prosinec 

► Školní sportovní liga - šplh 

21.1.2011 - leden 

► Školní sportovní liga - skok odrazem z místa 

18.2.2011 - únor 

► Školní sportovní liga - překážková dráha 

25.3.2011 - březen 

► Školní sportovní liga - pohybové skladby 

29.4.2011 - duben 
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► Školní sportovní liga - vybíjená / míčová dráha 

20.5.2011 - květen 

Martin Uhlí ř, Richard Tippl 

Styly 
Skate 

Pokud jde o Skateboarding, určitě jde o víc, než jen ježdění na prkně. Skating je životní styl, 

ke kterému neodlučně patří i konkrétní typická 

móda a pravda je taková, že její oblíbenost 

díky síle komerce rok od roku stoupá. 

Přestože Skateing jako takový je spíše 

nekomerční záležitostí, vzhledem k tomu, jak 

volně a nevázaně se snaží vypadat, plné regály 

značkových věcí a předražené ceny 

v obchodech říkají něco jiného. V dnešní době 
jde převážně o image. Takže pokud příště potkáte na ulici nějakého toho „skejťáka“, nebuďte 

si až tolik jisti, že vlastní i nějaké to prkno. Každopádně ať s prknem nebo bez, skate styl je 

rozhodně in. 

Co tedy ke skate stylu neodlučně patří? Především jsou to široké boty, ve kterých je místa 

mnohdy skoro i na peněženku a klíče, jejichž tkaničky se ovšem oproti původnímu účelu 

rozhodně nezavazují. Samozřejmostí jsou volné, nejlíp ještě trošičku ošoupané kalhoty či 
třičtvrťáky s rozkrokem až u kolen a tričko či mikina velikosti XXL - prostě všechno free 

a pohodlné. A pokud jde o skate samotný, chce to nápisy, nálepky, barvičky, prostě osobitý 

a hlavně jedinečný street style 

Co se týče značek nejlepší jsou Powell, Antihero, Bullet, Real skateboards, DVS, Matix, Flip, 

Spitfire, Tech Deck, Jessup, Santa Cruz, Peace, Créme, Acme skateboards, Quiksilver, ale 

samozřejmě i světoznámé značky jako DC, Adio či Etnies. Správnej "skejťák" přece musí ty 

správné boty, kalhoty, tričko a mikinu. 

Emo 
Jako emo jsou označovány dva různé styly oblékání (tvrdý styl a jemný styl). První vychází z 

"indie emo" scény devadesátých let, a má vazby na indie rock a punk rock. Zahrnuje oblečení 

obnošeného vzhledu, typicky v khaki barvách. Trička bývají menší, s potiskem ve stylu 

osmdesátých let. Tašky a batohy bývají zdobeny špendlíky a odznáčky různých kapel. 
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Druhý populární styl je tmavší a vyznačuje se narovnanými vlasy obarvenými na tmavo 

(typicky černou, červenou, blond, růžovou nebo nějaký nepřirozený odstín tmavé barvy). 

Muži nosí upnuté kalhoty, obvyklý je piercing rtů 

či obočí a tmavý makeup (u žen i u mužů; 

nejvýraznější je černá tužka na oči, ale vyskytují se 

i červené oční stíny). Častým doplňkem jsou brýle 

s tlustými tmavými obroučkami, které občas nosí i 

jedinci kteří brýle nepotřebují. Oblíbenou obuví 

jsou kotníčkové tenisky nebo skate boty. 

Přestože "emo" označuje jak oblékání a postoje 

fanoušků emo scény, tak i původní hudební styl, 

jsou od sebe tyto dva významy značně vzdáleny. 

Emo jako hudební styl dlouho předchází 

slangovému označení "emo". Současně je mnoho 

dnes aktivních hudebních skupin označováno jako "emo" zhusta jen proto, že se jejich styl 

oblékání shoduje s významem slangového výrazu. 

Častým stereotypem je asociace ema se sebepoškozováním, zejména pak podřezáním zápěstí, 

což může být do značné míry způsobeno "emo" texty, které o sebepoškozování nezřídka 

mluví. 

Markéta Bittnerová, Jana Kucmochtová 

Výuka cizích jazyk ů na škole 
Od školního roku 2007/2008 začala naše škola realizovat vlastní školní vzdělávací program 

"Základní škola Hornoměcholupská - škola třetího tisíciletí". 

V souladu s tímto programem je v první třídě první cizí jazyk motivačně vyučován v rámci 

předmětu pracovní činnosti, samostatně je do učebních plánů 

zařazen od druhé třídy.V první třídě je dále možné učit se cizímu 

jazyku v rámci zájmového vzdělávání.Dětem je přednostně nabízen 

anglický jazyk, a později také jazyk francouzský, německý nebo 

ruský.V případě zájmu je škola připravena do jazykové nabídky 

zařadit i španělštinu. Možnost výuky druhého cizího jazyka je 

zařazena do učiva od šestého ročníku. Od šestého ročníku je 

také součástí učebních plánů předmět konverzace z cizího jazyka, takže každý si může zvolit, 

jaký jazyk se chce naučit 
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Na naší škole máme 2 učebny. Učebna anglického jazyka, která je na druhém stupni a vedle 

ní učebnu francouzského jazyka. 

Anglický jazyk učí - Vanda Nebeská,Václava Jacková, Miroslava Tesařová 

Francouzský jazyk: - Jitka Černovská 

Německý jazyk: - Zuzana Kozlová, Dagmar Vlková 

Dagmar Vlková  - 2 hodiny 

Jitka Černovská - 6 hodin 

Zuzana Kozlová - 6 hodin včetně konverzací 

Vanda Nebeská - 12 hodin včetně konverzací 

Václava Jacková - 18 hodin včetně konverzací 

Miroslava Tesařová - 18 hodin včetně konverzací 

Anna Mošničková, Kristýna Pečená 

Osmism ěrka 

Josef Tobiáš a Josef Škoda 

 


