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Úvodník 
Tak, a je to tady 28. číslo časopisu Realista. Možná poslední, ale možná taky NE!! Záleží na 

tom, kolik bude času. S naší redakční radou jsme se dohodli, že toto číslo bude jen o škole. 

Takže rozhovory, informace… atd. Napadlo nás, že by se od nového školního roku mohlo 

opět zavést zvonění s vaší oblíbenou písničkou. Každá třída měla na výběr z 5 písniček. Vše 

pak vyhodnotíme a od nového školního roku ref. písničky zazní v našem školním zvonění. 

Písničky: 

• PSY- Gangnam style 

• Katy Perry – Last Friday night (TGIF) 

• Britney Spears ft. Will.i.am – Scream and shout 

• One Direction – One way or another 

• Little Mix – Change your life 

 

Nikola Filipová 

Rozhovor s Alenou a Tomášem Svobodovými 
Jak dlouho jako pár na této škole pracujete? 

Asi třináct let 

Znáte žáky jmény nebo je pro vás složité si je všechny zapamatovat? 

Většinu znám jmény, složité to pro mne není 

Měli jste vy na vaší základní škole bufet? 

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století na školách bufety nebyly 

Co si žáci nejčastěji v bufetu kupují? 

Všechno možné – hlavně pečivo a pití 

Baví vás na této škole pracovat? 

Ano, baví, jinak bychom tu nepracovali 

Je pro vás unavující pracovat ve škole? 

Ne, není, člověk si zvykne 

Co nejčastěji d ěláte během vyučování? 

To je různé, něco vyřizuji, někde pobíhám 

,,Nakupují“ v bufetu i u čitelé? 

Ani ne 
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Je pro vás výhodné bydlet ve škole kvůli práci? 

Dá se říct, že ano 

Jaký ročník nejčastěji v bufetu ,,nakupuje“? 

Žáci ze všech ročníků 

Kolik p řibližně žáků za den koupí chipsy nebo popcorn? 

Statistiku si nevedu, ale nejsou to kartony. 

Jak často potřebují žáci ,,přeštípnout zámek“? 

To je individuální, někdy ani jeden, někdy i tři za den. 

Denisa Čamdžičová 

Co nás čeká do konce školního roku 
Jako každé pololetí nás na naší škole čeká něco zajímavého. 

V tomto článku najdete všechny akce, které nás budou čekat až do konce školního roku.  

Sběr starého papíru: 

Dvakrát za školní rok se na naší škole odehrává sběr staréhopapíru. Starýpapírse bude sbírat 

na konci letošního roku od3. do 7. června 2013. 

Atletika: soutěž základních škol Prahy 15 ( Pohár starosty) 

Na konci školního roku nás budou čekat jako každý rok závody v atletice, kde budou naši 

nejlepší sportovci bojovat o Pohár starosty. Atletické závody se uskuteční na naší škole  

11. a 13. června 2013. 

Letní slavnosti 

Ve dnech 20. a 21. června se budou konat letní slavnosti. Těšit se 

můžete na různésoutěžepro ty nejmenší až po ty, co jsou v naší 

škole poslední rok. Na školním jarmarku pak také najdete spoustu 

krásných výrobků, které žáci a žákyně naší školy vyrobili. Výrobky 

si můžete koupit. 

Jakub Brunclík, Matouš Kovanda 

Dotazníkové šet ření 
Na naší škole proběhlo v letošním roce dotazníkové šetření u žáků 4.-9. ročníku o vztahu mezi 

žáky a naší školou. Na každou otázku bylamožnost pětinebo dvou odpovědí. Podle výsledků 

ankety, kterou jsem dostala, je hodnocení vybraných odpovědí takové: 

• Většina žáků se ve škole cítí dobře někdy (64%). Vždy odpovědělo 23% žáků. 
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• Zvítězila odpověď, že učitelé jsou na nás milí někdy (47%). Vždy odpovědělo 37% 

žáků. 

• Vlastní názor se nebojíme říct někdy (41%). Vždy odpovědělo 33% žáků. 

• Ochota spolužáků pomoci někomu druhému vítězí 

odpověď někdy (44%). Vždy odpovědělo 36% 

žáků. 

• Když něčemu nerozumíme, můžeme se vždy 

přihlásit a zeptat (72%). Někdy odpovědělo 21% 

žáků. 

• Učitele někdy (34%) zajímá, co si o životě a lidech 

myslíme. Vždy odpovědělo 13% žáků. 

• Učitelé vždy (49%) mají radost, když se někomu 

z nás něco podaří. Někdy odpovědělo 30%, málokdy 13% žáků. 

• Naše názory berou učitelé někdy(37%) vážně a dají na náš názor. Vždy odpovědělo 

17% a málokdy 27% žáků. 

• Když jsme ve škole s něčím nespokojeni, málokdy (27%) jdeme za vedením školy. 

Někdy odpovědělo 24% a vždy 17 % žáků. 

• Do naší třídy se někdy (38%) spolužáci těší. Vždy odpovědělo 11% a málokdy 32% 

žáků. 

• Ve třídě většinou(76%) nejsou děti, které se nám posmívají,nekamarádí s námi a 

ubližují nám. 

• Většinou se ve třídě nikoho nebojíme (94%) 

• Ve třídě jsme si našli nového kamaráda (79%). 

• Klasifikaci většinou považujeme za spravedlivou (77%). 

• Z většiny lidí, kteří působí ve škole, žáci obavy nemají (55%). Ve školní jídelně 
odpovědělo má obavy 14%, z učitelů 12% žáků, z vedení školy 8%. 

Podle dotazníkového šetření vyplývá, že vztahy mezi žáky na naší škole a žáky a učiteli jsou 

dobré, ale někde by se daly zlepšit. 

Zuzana Macháčková 
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Nejčastější gymnázia 
Studenti vybírají střední školy (gymnázia) podle toho, jestli jsou blízko bydliště. Nebo jim 

vybrat  pomůžou starší sourozenci. Také jsou gymnázia, do kterých můžete jít po 5.třídě a po 

7.třídě, ale po 9.třídě na tato gymnázia nemůžete jít. 

Studenti si nejvíce vybírají gymnázia: 

Gymnázium Voděradská: je státní škola a hlavním cílem je především příprava žáků ke 

studiu na vysokých školách s dlouholetou tradicí.. 

Gymnázium Bratří Čapků: soukromé gymnazijní čtyřleté studium. 

Gymnázium Omská: státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. 

Křesťanské gymnázium Kozinova:křesťanské všeobecné čtyřleté a osmiletégymnázium se 

školním klubem. 

Gymnázium Přípotoční: státní sportovní čtyřleté gymnázium s jídelnou. 

Gymnázium  Postupická:státní všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium. Rozšířená výuka 

tělesné výchovy.  

Kristýna Váňova 

Rozhovor s paní u čitelkou Janou B řezinovou Zelingerovou 
Jak dlouho učíte na této škole? 

6 let 

Kdybyste mohla na této škole něco změnit,co by to bylo? 

Přístup žáků k učitelům a učitelů k žákům. 

Čím Vás děti na této škole nejvíce štvou? 

Lhaním 

Jaký máte názor na elektronické žákovské? 

Když se s tím umí, je to super. 

Co se Vám líbí na vaší práci? 

Když vidím, že to děti baví a že chápou,co vysvětluji. 

Proč jste si vybrala tuto práci? 

Baví mě 
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Kdybyste mohla na světě něco změnit, co by to bylo? 

Přístup lidí 

Učí se Vám lépe menší nebo větší děti? 

Na každém je něco 

Jaký předmět jste neměla ráda? 

Matematika 

Oblíbený zpěvák a zpěvačka? 

Nemám 

Oblíbená píseň? 

Také nemám, poslouchám to, co se právě hraje. 

Oblíbená barva? 

Fialová ve všech odstínech! 

Oblíbené jídlo? 

Rajská polévka 

BÍLÁ - ČERNÁ 

Obojí 

KÁVA - ČAJ 

Ráno káva, večer čaj . 

POČÍTA Č - KNIHY 

Elektronické knihy v počítači ☺ 

ANGLI ČTINA - ČEŠTINA 

Záleží na tom, s kým mluvím. 

OVOCE - ZELENINA 

Zelenina 

Chtěla byste být třídní učitelkou? 

Ano, chtěla. 

Karolína Kušková a Andrea Vasileska 
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Těšíme se do Francie 
Tentorok se pojede do Francie ve dnech 31. května 2013 (pátek) až 9. června 2013 

(neděle) 

Místo: Antibes (mezi Cannesa Nice) 

Camp: Du Pylone 

Cena: 5 950,- Kč. V ceně jedoprava, ubytování a rozšířená 

polopenze (lehčí obědy) 

Součástí kempu je bazén (250 m), oblázková pláž, hřiště, 
pizzerie, minimarket.  

 

S sebou do Francie je nutné vzít:  

Platný pas – svůj! 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti – od lékaře (platí 1 rok) 

Potvrzení o bezinfekčnosti – na zadní stranu napsat případné zdravotní 

problémy a dát dovnitř léky (odevzdá se u odjezdu zdravotnici!) 

Souhlas rodičů s odjezdem do zahraničí 
Telefonické spojení - budou mít žáci u sebe! (na rodiče a na pojišťovnu, u které je pojištěn do 

Francie) 

Lékařský posudek – zdravotní způsobilost (odevzdat do 20.5.2013 do kabinetu tělesné 

výchovy) 

Pokud má účastník vybraný výlet – vložit do obálky, zalepit se jménem a názvem výletu 

(uložit do velkého zavazadla) 

Kapesné – dle uvážení rodičů (povinná jsou eura) 

Nebrat si cenné a zbytečné věci 

NEZAPOMEŇ !!!!!!!!!!!!!!!!! 

• kšiltovku nebo čepici 
• mazací krémy 
• sportovní oblečení 
• bunda s kapucou 
• mikiny 
• letní oblečení k vodě a na výlety 
• aspoň dvoje plavky 
• 1 - 2 role toaletního papíru 
• pohodlnou obuv na vycházky a obuv na proházení v kempu apod. 

Svévolné zničení vybavení v mobilhausu se hradí!!! 
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Ve Francii se pojede na spoustu výletů. Některé jsou povinné a z některých si mužeme vybrat. 

Vybrané výlety se uskuteční, když si určený výlet vybere cca 30 účastníků. 

Povinné výlety: 
CANNES (festivalový palác , chodník s otisky známých osobností, osvícený přístav atd.)  
MONACO + MONTE CARLO (platí se doprava autobusem) 

Nepovinné výlety k výběru: 
MALÝ KA ŇON GURDON + PARFUMERIE GRASSE (půldenní výlet) 
VELKÝ KA ŇON DU VERDE + PARFUMERIE GRASSE (celodenní výlet) 
SAINT – TROPEZ (celodenní výlet) 
MARINELAND (delfinárium, kosatky aj) 

Andrea Vasileska 

Kolik nás je na škole 
V následující tabulce se dozvíte, kolik je chlapců a děvčat na naší škole. Celkem nás 

v současné době je 288 žáků. A pedagogických pracovníků máme dvacet pět.  

Třída Třídní učitel(ka) Celkem Chlapci Děvčata 

I.A Mgr. Andrea Kohoutová 20 13 7 

I.B Mgr. Dana Jírová 20 12 8 

II.A Mgr. Dana Turková 24 10 14 

II.B Mgr. Zuzana Máchová 22 11 11 

III.A Mgr. Hana Cetlová 19 9 10 

III.B Mgr. Milena Kožová 17 8 9 

IV.A Mgr. Dagmar Vlková 17 8 9 

IV.B Mgr. Jarmila Těšínská 18 7 11 

V.A Mgr. Karel Kašpar 16 6 10 

V.B Mgr. Alena Smržová 19 9 10 

1. stupeň celkem 192 93 99 

VI.A Mgr. Milan Kýpeť 26 14 12 

VII.A Mgr. Eva Tesárková 17 7 10 

VII.B Mgr. Miroslava Tesařová 19 6 13 

IX.A Mgr. Lenka Novotná 17 10 7 

IX.B Ing. Jana Korotvičková 17 5 12 

2. stupeň celkem 96 42 54 

C E L K E M  Š K O L A  2 8 8  

Redakční rada 


