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Úvodník  
Ahoj… Dvacáté šesté číslo časopisu REALISTA právě 

vyšlo. Vánoce už jsou skoro za dveřmi a třída 7.A 

nastoupila jako nová redakční rada pro rok 2012/2013. 

Vánoce jsou svátky, které naše země slaví už mnoho let. 

Každý si pod slovem Vánoce představí stromeček, 

dárky, cukroví, sníh (když napadne ☺) a mnoha dalších 

věcí, které označují Vánoce. 

Ze třídy VII.A se na časopisu dohromady podílelo 10 chlapců a děvčat. Vybrali 

jsme pro Vás mnoho zajímavých témat a doufáme, že se Vám budou líbit. 

Nikola Filipová a Denisa Čamžičová 

Okolí naší školy 
Městská část Praha 15 leží v jihovýchodní části hlavního 

města Prahy. Vznikla dnem komunálních voleb 18. listopadu 

1994 spojením katastrálních území Horní Měcholupy a 

Hostivař. Celá městská část se rozprostírá na ploše o 

velikosti 1 057 ha. 

Horní Měcholupy byly založeny na trase dávné obchodní cesty, v místě 

hlubokých lesů, kde se zdržovali "lupiči měchů". První zápis o Horních 

Měcholupech sahá do roku 1353, zatímco Hostivař je poprvé zmíněna v 

Kosmově kronice již roku 1068. 

Během 80. let zde vyrostla moderní sídliště, která se stala domovem přibližně 

30 000 obyvatel. 

Návrh na zm ěny dopravy na Jižním M ěstě, zrušení linky 271 
a prodloužení linky 125 
Městská rada projednala a schválila návrh dopravních opatření souvisejících se 

zavedení Metropolitní sítě linek Pražské integrované dopravy. ROPID dostal za 
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úkol do začátku září v součinnosti s Dopravním podnikem hl. m. Prahy všechny 

změny připravit a zajistit tak, aby 1. září 

2012 začal nový systém fungovat.  

154 - zkrácená končí na Hájích  

271 - zrušena 

125 - prodloužená až na Skalku 

183 – prodloužená- nekončí v Petrovicích, 

ale až na Hájích 

175 – z Petrovic na Florenc 

240 – zachovaná stejná trasa  

Toulc ův dvůr se  zví řaty a nov ě otev řený „Bioobch ůdek“ 

Zatímco říje jelenů v říjnu končí, daňčí začíná. 

Jejich boje jsou mírnější, zazápasí si a pak se v 

klidu rozejdou. Zvířata si nechávají narůst zimní 

srst, některá se ukládají k spánku, jiná odlétají do 

dalekých krajin.  

Bio krámek na Toulcově dvoře má nové provozovatelky, biotety Veroniku a 

Nikolu, které ve svém obchůdku nabízejí kvalitní a prověřené potraviny. V 

přátelské, rodinné atmosféře seznámí zákazníky se svým sortimentem, poradí s 

přípravou nebo doporučí recepty. Sortiment obchůdku se skládá především z 

produktů českých farmářů; ať jde o pečivo od poctivých pekařů, českou zeleninu 

nebo čerstvé kozí a kravské produkty. Nově zde najdete knihovničku, antikvariát 

a dětský koutek. A můžete se těšit i na pravidelné ochutnávky. 
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Hostiva řská p řehrada, či přesněji Vodní dílo Hostiva ř 
Byla vybudována v letech 1959 - 1963 přehrazením koryta Botiče. Vznikla tak 

nádrž, jejíž hladina v letním období zaujímá 

plochu cca 35 hektarů. Nádrž je využívána 

nejen k rekreaci prakticky všemi obyvateli 

Prahy, ale také je významným regulačním 

prvkem v případě vzniku povodní. 

Jedná se o přehradu, která se nachází 

uprostřed krásného lesoparku. Pouze pár minut z Prahy se nachází tato největší 

vodní plocha v okolí. Hostivařská přehrada nabízí sportovní vyžití veškerého 

druhu jako volejbal, streetball, tenis, ruské kuželky, ping-pong a podobně. Pro 

nadšence nabízí Hostivařská přehrada i nudistickou pláž.  

Hostivařský lesopark, který je poblíž přehrady, je ideálním místem k relaxaci a 

sportu.  

Kristýna Váňová a Aneta Jurošková 

 

Sport na škole 
V říjnu 2012 se žáci naší školy účastnili tuirnaje v malé kopané na fotbalovém 

hřišti Hostivař. 

Hráli výborně a vybojovali si zlaté první místo. Porazili 

všechny 4 základní školy 

v Praze 15. Hráči z devátých ročníků byli doplněni o žáky 

z nižších tříd. 

Karel Holeček, Tomáš Koška, Jan Havelka a Matyáš Buneš 

ze třídy IX. A 

Tomáš Vaněk, Petr Senohrábek ze třídy IX. B 

Tomáš Šťastný a Patrik Ilušák ze tříd VII. B a VI. A 
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V polovině listopadu se uskutečnil turnaj ve florbale na ZŠ Nad Přehradou. 

Děvčata z naší školy obsadila páté místo, chlapci byli druzí. V prosinci se bude 

konat turnaj v basketbale na ZŠ Veronské náměstí. 

Vyvrcholením sportovní ligy základních škol na Praze 15 

budou v závěru školního roku závody v atletice. 

Abychom se na tyto závody připravili, můžeme se 

přihlásit do sportovního kroužku atletiky, který organizuje 

náš sportovní klub Horizont.Na škole fungují i další 

sportovní kroužky. 

Jakub Brunclík a Matouš Kovanda 

Rozhovor paní u čitelkou s Mgr. Evou 
Tesárkovou 
Jak dlouho učíte na Základní škole Hornoměcholupská? 
„Asi 25 let“ 

Kolik t říd momentálně učíte? 
„Učím 3 třídy“ 

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 
„To nedokážu říct, mění se to podle chutí“ 

Kdybyste si měla vybrat jiné povolání než učitelka, co by to bylo ? 
„Byla bych psycholožkou“ 

Se kterou ze tříd, kterou učíte, se Vám nejlépe spolupracuje? 
„Se VII.A“ 

Co nejčastěji d ěláte, když nejste ve škole? 
„Jezdím na kole a navštěvuji vnuky“ 

Proč jste vlastě chtěla být učitelkou? Co vás na 
tom nejvíce baví? 
„Asi kvůli komunikaci se žáky“ 

Jak vypadá hodina matematiky s Vámi, jste spíše 
klidná a nerozčilujete se, nebo na žáky křičíte? 
„Myslím si, že jsem klidná, ale když je potřeba, tak 

samozřejmě zakřičím.“ 

Už jste začala nakupovat dárky na Vánoce, nebo to spíše odkládáte? 
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„Ještě je brzy, mám na to čas“ 

Co  Vás ve škole nejvíce rozesmálo? 
„Když mi paní učitelka Novotná četla Perličky“ 

Jaká je Vaše nejoblíbenější barva? 
„Je to různé, ale asi bílá“ 

Jaký byl váš nejoblíbenější předmět na základní škole? 
„Matematika, výtvarná výchova, tělesná výchova 

Děkujeme za rozhovor 
Nikola Filipová, Denisa Čamdžičová ☺☺☺☺ 

 

Učíme se na škole 
Naše škola je jako každá jiná, učíme se tak, jak by to mělo být na každých 

školách. Ale naše škola je jazyková a můžeme se tu 

naučit různé jazyky např.: anglický jazyk, německý 

jazyk, francouzský jazyk a také i ruský jazyk. 

V naší škole se zaměřujeme na francouzský jazyk, 

jezdí se k nám na výměnný pobyt a žáci jezdí 

s učiteli do Francie a vždy si to moc užijí. Také angličtina se tu učí už od 

prvních tříd až do deváté třídy. Máme tu také na 2 stupni povinně volitelné 

předměty a můžeme si vybrat mezi francouzským jazykem, informatikou a 

německým jazykem.  

Školská rada 
Ve školské radě se řeší problémy školy, hospodaření školy, změny ve školním 

vzdělávacím programu. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

za každý školní rok. Zasedají tam zástupci rodičů, 

učitelů a zřizovatele. 

Členové školské rady jsou:  

• Zákonní zástupci žáků: Lenka Macháčková 

a Tomáš Svoboda 

• Pedagogičtí zástupci žáků: Mgr. Lenka 
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Novotná a Mgr. Jarmila Bulirschová Těšínská 

• Zástupci zřizovatele: Mgr. Helena Fučíková - předseda a Ing. Jana Černá 

• Jednatel školské rady: Ing. Blanka Hamáčková 

Adéla Dvořáková a Zuzana Macháčková 

Vánoční zvyky 
Vánoční zvyky jsou v každé zemi jiné. U nás ve škole jsme zvyklí na něco 

jiného. Snad žádné období během roku není tak kouzelné jako Vánoce. 

Nejoblíbenější je rozdávání dárků a to máme tady u nás 

ve škole také rádi. V rámci Vánočního těšení se pořádá 

spoustu vystoupení. Hrají se různé soutěže a další. Na 

Vánoce pořádáme také vánoční dílny, kde si každý 

vybere, jakou aktivitou by rád strávil svůj den ve škole. 

Minulý rok bylo těšení velmi pěkné. Někdo dělal svíce, 

někdo pekl vánoční cukroví a mnozí hráli jen 

společenské hry. Další dny před Vánoci jsou třídy spolu a děti si přinesou své 

cukroví, hrají různé hry a rozdávají si dárky. Každá třída si zdobí svůj vánoční 

stromeček. Když budete číst dál, dozvíte se o Vánoční soutěži. 

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok!!! 

Vánoční sout ěž  
V této soutěži jde o nejkrásnější stromeček na škole. Do této soutěže se bude 

muset zapojit celá třída, jestliže chcete vyhrát !! 

Vymýšlejte, jaký bude váš stromeček!!!! Může být 

jednobarevný, dvoubarevný nebo ho můžete udělat 

s více barvami. Můžete si také vyrobit vlastní 

ozdobičky z papíru. Každý dobrý nápad se cení. 

Za 1. místo bude sladká odměna !!! 

Karolína Kušková a Andrea Vasileska 
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Aktuáln ě ze školy 
Den otevřených dveří 

V rámci projektu "ŠKOLA NANEČISTO" se v úterý  11. prosince 2012 a ve 

čtvrtek 13. prosince 2012 uskuteční den otevřených dveří zejména pro naše 

budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Toto setkání proběhne od 9,00 do 11,00 hodin. 

Vánoční těšení 

V úterý11. prosince 2011 se od 17,00 hodin v malé tělocvičně školy uskuteční 

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ, na kterém vystoupí chlapci a děvčata ze školní družiny. 

Všechny srdečně zveme. 

Setkání rodičů na škole 

V tomto školním roce naše škola nově připravuje setkání s rodiči chlapců 

a děvčat z naší školy k jednotlivým oblastem činnosti školy v tomto rozsahu:  

• školní stravování – 17. prosinec 2012 od 17:00 hodin 

• informační gramotnost a výuka zaměřená na informační a komunikační 

technologie - 8. leden 2013 od 17:00 hodin 

• výuka cizích jazyků se zaměřením na anglický jazyk – 7. únor 2013 od 17:00 

hodin  

• čtenářská gramotnost – 9. květen 2013 od 17:00 hodin 

 

Příjemné prožití svátků vánočních, zdraví, lásku, pohodu po celý rok Příjemné prožití svátků vánočních, zdraví, lásku, pohodu po celý rok Příjemné prožití svátků vánočních, zdraví, lásku, pohodu po celý rok Příjemné prožití svátků vánočních, zdraví, lásku, pohodu po celý rok 

2013 přeje všem2013 přeje všem2013 přeje všem2013 přeje všem    

Redakční rada časopisu REALISTARedakční rada časopisu REALISTARedakční rada časopisu REALISTARedakční rada časopisu REALISTA    

    


