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Úvodník 
Realista č. 27 je tady a s ním plno nových článků. Pololetní 

prázdniny už jsou za námi a mnoho z nás zažilo zklamání, ale i 

radost ze známek na pololetním vysvědčení. Proto jsme pro vás 

připravili prvního Realistu v roce 2013 a snažili jsme se ho pro 

vás udělat lepší a zajímavější než minule. Tvrdě jsme na článcích 

pracovali. Doufám, že v našem časopise najdete články, které vás budou zajímat 

a rádi si je přečtete.  Také zmiňuji, že 21. – 22. ledna 2013 proběhl na škole 

zápis do prvních tříd a mnoho nových prvňáčků nastoupí na naši školu. 

Nikola Filipová 

Velikonoce 
Velikonoce jsou svátek jara. Jaro začíná 21. března. 

Velikonoce se můžou slavit různými způsoby např.: 

zvyky, oslavami a trhy. 

Mezi velmi známé a stále dodržované tradice patří: 

Pletení pomlázky a koledování - chlapci a muži si 

upletou pomlázku z vrbových proutků, ozdobí a na 

Velikonoční pondělí vyráží koledovat. Vyšlehají dívky a 

ženy za doprovodu velikonočních koled (mezi nejznámější 

zřejmě patří „Hody, hody“). 

Barvení a zdobení vajíček – existuje množství technik, 

jak vajíčka ozdobit. Budete-li pracovat s menšími dětmi, pak se vyplatí použít 

spíše jednodušší postupy, mezi které patří například barvení vajíček pomocí 

zakoupených barev a ozdobení obtisky, nálepkami či dalšími dekoracemi. 

Vajíčka je také možné pomalovat voskovkami a poté obarvit, polepit barevným 

papírem, ozdobit vlnou a podobně. V podstatě záleží jen na dětech a jejich 

fantazii. 

Velikonoční beránek – symbol pečení beránka je velmi starý. 
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Za méně známou a dodržovanou tradici lze považovat velikonočního zajíčka, 

který přináší dětem čokoládová vajíčka a sladkosti. 

Zuzana Macháčková a Adéla Dvořáková 

Jak na ranní vstávání 
Ránem začíná celý den, proto bychom neměli vstávání podceňovat. Dnes se 

společně zamyslíme nad tím, co ti pomůže k dobré kondici hned ráno. Jak 

nezaspíš a po otráveném výrazu nebude ani stopy ☺ 

Těš se - je na co!  
Udělej si před spaním kakao, čaj, hoď do sebe housku, zkrátka udělej něco, co je 

pro tebe samozřejmostí a večer už zůstaň v klidu - v 

tom "pohodovém režimu". Od dalších dnů nikdy 

nečekej žádné velké zázraky. Ale taky si nikdy 

neopakuj, že je to všechno jen stará šedá zaběhlá 

rutina. Každý den je něčím jiný. Každý den se stane 

něco jiného. Najdi už večer na následujícím dni něco, 

na co se můžeš těšit: na cestu autobusem s kamarádkou, klidně i na oběd, supl, 

hodinu výtvarky, odpolední kino… V podvědomí budeš připravená okamžitě 

zapnout a žít naplno v jakoukoliv hodinu. Pokus se hned ráno po zazvonění 

budíku vzpomenout, na co ses večer těšila a to ti pomůže se rychleji probudit. 

Způsob buzení 
Už dávno odzvonilo časům, kdy tě maminka pohladila po hlavě a dohlížela na 

to, jestli do pěti minut vstaneš. Na scéně 

jsou digitální hodiny, mobily… Nesnaž se 

zbytečně nastavit si ten nejotřesnější tón, 

který by tě zaručeně zvedl z postele. Z 

postele tě možná zvedne, ale pochybuji, 

že budeš zrovna sršet optimismem a 

nepraštíš sebou hned zase na postel. Příliš 

jemné melodie by mohly zase jen posílit chuť ke spánku. Zkus něco, co tě 
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obvykle povzbudí a z čeho máš dobrý pocit. Něco, s čím si dokážeš představit, 

že budeš ráno vstávat. Melodie si můžeš spojit s nějakými plány nebo 

vzpomínkami, snadněji se tak přepneš ze snové nálady do reálného života. 

„Nesnídám." - ŠPATN Ě! 
Snídani bychom neměli vynechávat ani náhodou, i když nad tím stále spousta 

lidí mává rukou. Příčiny, proč mnoho lidí nesnídá: ráno nestíhají, drží podivné 

diety, jsou přesvědčeni, že to není třeba... Určitě nezhubneš, když nebudeš 

snídat, naopak odpoledne přibereš jednou tolik. Snídaně má za úkol tvůj 

organismus nastartovat, dodat potřebnou energii a udržet tě dopoledne v kondici. 

Pochopitelně jen vyvážená snídaně obsahující vitamíny, cukr obsažený v 

ovoci… Předpokládám, že moc lidí ráno nekonzumuje propečenou kachničku s 

bramborami a chleba se sádlem. 

  Připravenost a časové rezervy 
Vše, co potřebuješ na zítra, neodkládej na poslední chvíli. Možná už máš chuť 

padnout do postele, ale nikdy nevíš, jaká situace nastane 

zítra. Nerozbiješ sklenici džusu? Nezazvoní ti budík? 

Nebudeš moct najít klíče? Radši se ujisti, že ať se zítra 

stane cokoliv, budeš maximálně připravená a jakýkoliv 

problém během chvilky vyřešíš a vše stihneš bez úhony. 

Spoléhej především na sebe. Na nic tak nezapomeneš a ještě včas dorazíš na 

místo. Navíc ze sebe budeš mít dobrý pocit, který ti jistě dlouho vydrží. ☺Mysli 

optimisticky – i maličkosti ti začnou přinášet radost a každé ráno bude 

příjemnějším. Doufám, že dny budou začínat správně vyváženě a hlavně šťastně. 

Nezapomeň, že od rána se odvine celý den - a moc vše změnit k lepšímu máš jen 

a jen ty. 

Nikola Filipová, Denisa Čamdžičová 
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Jak se bavit o p řestávce 
Ahoj, já si myslím, že o přestávce je vždy co dělat. 

JENŽE!!!!!! 

Často se nám stává, že to, co děláme nebo jak „blbneme“, nakonec dopadne 

poznámkou nebo vyhubováním od pánů učitelů a paní učitelek. 

O přestávce je nejlepší mít partu kamarádů či 

kamarádek. Stačí i jeden věrný kamarád, se 

kterým se můžeš zabavit, povídat, smát a taky 

samozřejmě chodit do bufetu a kupovat si 

dobroty. Já s mojí kamarádkou vždy plánuju, co 

společně budeme odpoledne podnikat.  

Do školy si můžeme vzít nějakou zábavnou hru, která kamarády baví a není na 

moc dlouho: UNO, prší, kvarteto atd. 

Obvyklá hračka ve škole je mobil. To znamená pouštění písniček (často i dost 

nahlas), půjčování mobilu kamarádům kvůli dobrým hrám a nakonec se může 

stát, že se mobil ztratil. Hned nastane panika atd. atd.  

Kristýna Váňová 

Jak to chodí na gymplu? 
CO JE TO GYMPL? 

Je to příprava na vysoké školy. S tím, že půjdeš dál studovat po maturitě, se 

počítá a profesoři udělají vše, abys byla připravena na krutý život 

vysokoškoláků. 

Mám potvrzeno, že gympláci se snadněji dostanou na své vysněné vysoké školy 

a později jsou tam i úspěšnější. 

- Gympl tě připraví na ten pravý život. Nikdo s tebou nebude jednat jako 

v bavlnce a vodit tě za ručičku, pomáhat ti, podporovat tě … Budou ti 

i podkopávat nohy a srážet dolů k zemi.  
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- Budou tě brát jako dospělou, inteligentní a chytrou. Ne jako prvňáčka, 

kterému musíš vše dopodrobna vylíčit a zavést jej na určité místo, protože 

sám tam netrefí. 

- V hodině budete brát něco, na písemce bude zase něco jiného. 

- Vyšší nároky, 2krát více učiva (probírání do úplných podrobností), více testů  

- Hromada zbytečného učiva, které musíš umět jako odborník, i přestože se 

budeš hlásit na obor, kde ti tyto informace budou k ničemu. 

- Na gymnáziích se říká, že je nejtěžší 

matematika, proto pak na univerzitách gympláci 

excelují.  

- Nestačí jen umět, musíš pochopit. 

- Výtvarka, biologie… to na odborných středních 

školách nemáš, a proto dostat se na vysokou 

bude lehčí, pokud si vybereš něco s uměním. (Kamarádka, která chtěla být 

zdravotní sestřičkou, nechodila na gymnázium, ale měla praxe, pak se na 

vysokou nedostala, místo ji zabrali gympláci). 

- Nezaspi. Stačí týden chybět a už se to s tebou veze. 

- Ne vše ti budou diktovat. Samostudium, hledání na internetu více informací, 

potřeba doučování …  

- Píšeš si zápis, nepíšeš si zápis? Tvůj problém. 

- Můžeš čekat prakticky cokoliv. 

- Nebudou vyhrožovat, že tě nechají propadnout, prostě propadneš. 

- Větší úspěšnost na celostátních soutěžích. 

- S přechodem na vyšší gympl se teprve ukazuje, kdo na to má. Proto to 

studenti ze základky zvládají velmi těžce a říká se, že je to pro ně: ŠOK.  

Karolína Kušková, Andrea Vasileska   

Nemůžete večer usnout? 
Tak tady máte pár tip ů, jak na to! ☺☺☺☺ 

1. Jděte spát, jen když jste opravdu unavení 
Když budete jen tak polehávat, tak vám to moc nepomůže ! 
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2. Nespěte během dne 
Tím zajistíte, že jste večer opravdu unavení! 

3. Chod’te spát každý den ve stejný čas 
Pak si navyknete a nebude pro vás problém usnout 

4. Spěte v pohodlné a útulné ložnici 
Lépe se spí v pokoji, který je chladnější, abyste se potom mohli zachumlat do 

peřin a spokojeně usnout. 

5. Horkou sprchu/vanu si dejte 90 minut p řed spaním  
Není nic lepšího, než si před spaním lehnout do horké vany. Ne abyste se 

uškvařili, ale tak, aby vám to bylo příjemné! 

6. Večer před spaním moc nejezte 
Jednak to není moc správné a také vám bude těžko a je jasné, že se vám po porci 

brambůrek nebo i něčeho jiného nebude moc dobře spát! 

Karolína Kušková, Andrea Vasileska 

Sportovní výsledky za první pololetí 
Za pololetí se toho ve světě sportu hodně událo. 

My vám nabízíme přehled všech výsledků 

soutěží, kterých se zúčastnila naše škola 

v soutěžích o Pohár starosty městské části Praha 

15 – školní rok 2012/2013 

Výsledky basketbalu 

Naše škola celkově dopadla v basketbalu na 4. místě z pěti škol. Dívky získaly 

1 bod, zatímco chlapci dostali 4 body. 

Výsledky z florbalu  

Stejně jak v basketbalu, tak i ve florbalu jsme dopadli úplně stejně. Dívky 1 bod 

a chlapci 4 body, celkově jsme dopadli čtvrtí s pěti body. 

Výsledky z malé kopané 

V malé kopané se naše škola umístila na 1. místě. 
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Celkový výsledek sout ěže 

Pohár jsme sice zatím nevyhráli, ale jsme na velmi pěkném 3. místě. A není 

všem dnům konec! 

Jakub Brunclík a Matouš Kovanda 

Kvíz 
Země proslulá tulipány 

        

První český král 

         II. 

Na kterém kontinentě se vyvinulo lidstvo 
      

Amazonský prales je také nazýván  
     

Nelétavý pták žijící na Novém Zélandu 

    

Dotykový počítač 
      

Poslední vládce Egypta 

         

Nejvyšší mrakodrap je ve městě 
      

Největší moře 
          

Kultura ve starém Řecku a Římě 
       

Jakub Brunclík a Matouš Kovanda 

světa 


