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Úvodník 
Nazdáár! První číslo časopisu Realista pro letošní rok je tady. Letos ho pro vás bude opět 

připravovat naše třída (8.A).  Při příležitosti napsat pro Vás nové, už 29. číslo časopisu jsme 

vybrali skvělá témata a doufáme, že se Vám budou líbit. Všichni víme, že jsme se snažili 

prosadit zvonění ve stylu Vaší oblíbené písničky. Zatím to sice nevyšlo, ale my se budeme 

snažit dál…☺ Za celou naši třídu bych Vám chtěla popřát všechno nejlepší do nového 

školního roku, ať máte samé dobré známky a snažte se moc nezlobit naše skvělé učitelky 

a učitele. ☺ 

Šéfredaktorka Nikola Filipová 

40 let od otev ření Základní školy Hornom ěcholupská 
V tomto roce uplyne 40 let od chvíle, kdy se poprvé 1. září otevřely dveře Základní školy 

Hornoměcholupská – nejstarší školy sídlištního typu v naší městské části. Celý tento rok nás 

budou provázet akce, kterými si chceme důstojně připomenout, že již 40 let připravuje naše 

základní škola chlapce a děvčata na jejich budoucí život. Mezi tyto akce budou patřit v měsíci 

prosinci již tradiční „Vánoční dílny“ a také Vánoční setkání rodičů s dětmi, které připravuje 

školní družina. V přístím kalendářním roce se v květnu na naší škole uskuteční atletická 

olympiáda mateřských škol Prahy 15. A v červnu nás čekjí Letní olympijské slavnosti – dny 

plně her a soutěží a také již tradiční jarmark v našimi výrobky. Přehled všech těchto akcí 

najdete v plakátu, který uveřejňujeme na poslední streně tohoto čísla časopisu Realista. 

Redakční rada 

Rozhovor se Veronikou Bogdani čovou, skv ělou trenérkou 
z AT studia Domina a studentkou st řední pedagogické 
školy FUTURUM 
Jak dlouho působíš v Dominu jako tanečník nebo trenér? 

Jako trenér 9 let a tanečník 12 let. 

Vzpomínáš si, jak ses dostala k tanečnímu klubu? 

Byla jsem ještě s jiným tanečním klubem na soutěži Opatovský dřevák a tam se mi líbilo 

Domino. Mamka oslovila Ivu a i se sestrou nás přihlásila. 

Kolik vlastníš zlatých medailích z mistrovství světa? 

Jéé, to si nejsem jistá …asi tak 5 ☺ 



 
 

2 

Jaký byl Tvůj největší úspěch za tvoji taneční nebo trenérskou kariéru? 

Taneční: 7. místo na MS v sólu, 6. místo na MS v duu, 3. místo na MS v malé skupince a 

druhé místo na mistrovství České republiky v duu. Trenérské: v letošním roce moje 

choreografie v několika kategoriích vyhrály 

mistrovství světa. 

Baví tě víc tančit nebo trénovat děti? 

Nejvíc ze všeho oboje! 

Jsi na svoje svěřence pyšná?  

Strašně moc! 

Myslíš, že by trenéra mohl dělat kdokoli? 

 Nemyslím si, chce to fantazii, trpělivost, lásku k 

tanci a k dětem ☺ 

Jestli budeš mít děti, povedeš je tanečním směrem? 

Děti určitě chci ☺.  Pokud to bude holčička, ráda bych, aby tancovala, když ji to bude bavit. 

Kluka budu raději podporovat v něčem jiném. Je to pro mě hodně holčičí záležitost ☺ 

Co ti tanec dal do života? 

Tu nejlepší partu lidí, naučila jsem se bojovat, vyrovnat se s neúspěchem i úspěchem, zvládat 

stres, namotivovat své svěřence, … nikdy bych to za nic nevyměnila. 

Nikola Filipová 

One Direction:This is us 
V září byl poprvé promítán film o momentálně nejznámější kapele One Direction. 

O One Direction v kostce: 
One Direction jsou britsko-irská hudební skupina. Skládá  se z 5 členů: Harryho, Louise, 

Liama, Nialla a Zayna. Proslavili se britskou talentovou show jménem X-Factor. Momentálně 

obsazují první místa ve většině světových hitparád. 
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O filmu: 

Tento hudební film natočil Morgan Spurlock. Film obsahuje spoustu zajímavých, smutných, 

veselých, vtipných a hlavně dojemných okamžiků, ve kterých pro mě bylo velmi těžké 

potlačit slzy. Film potvrzuje, že sny se 

opravdu plní, sice jen některé, ale přece. I 

z úplně obyčejných kluků se mohou stát 

světové ikony. Ve filmu se objevuje spousta 

záběrů, ve kterých se členové připravují na 

koncert, vystoupení nebo jen obyčejnou 

procházku městem, které vám umožní 

představit si, jaké to je, jaké starosti a radosti to přináší. Snímek obsahuje také spoustu 

rozhovorů, které vám pomohou poznat, jací klucí opravdu jsou a také to, že se z nich nestali 

namyšlení a povýšení chlapci, tak jak to většinou bývá. I když třeba nejste fanouškem této 

skupiny, určitě doporučuji na film zajít už třeba jen proto, abyste si mohli představit, jaké to je 

být slavný. 

Karolína Kušková 

Den bezpečnosti  
Ve čtvrtek 12. září 2013 se konal u Hostivařské přehrady Den bezpečnosti, který je určen pro 

žáky základních škol Prahy 15. Z naší školy se ho zúčastnily třídy V.A, V.B, VI.A, VI.B a 

VII.A. 

Žáci mohli vidět příslušníky bezpečnostních složek, kteří předváděli svou zručnost při 

každodenní práci a také technické vybavení, bez kterého by se neobešli při plnění náročných 

úkolů. Také si žáci mohli prohlédnout vnitřek vozů záchranné služby, hasičů, policejní auto 

a dokonce i obrněný transportér. 

Zajímavá byla praktická ukázka sebeobrany proti napadení a záchrana tonoucího. Ten to 

neměl zrovna nejlehčí, když musel určitou dobu vydržet ve vodě vzhledem k počasí ne zrovna 

nejteplejší. 

Hodně se žákům líbila ukázka modelářských letadel, jejichž letecká akrobacie byla velmi 

zajímavá. Počasí se během dne zlepšilo a žáci získali i drobné suvenýry Prahy 15, a tak lze 

říct, že strávené dopoledne na uvedené akci se vydařilo. 

Andrea Vasileska 
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5D kino 
Každý asi ví , že jde o typ zábavy . 5D kino je hodně podobné 3D kinu , ale liší se tím, že 

máte přidaných mnoho dalších efektů, jako jsou pohyblivé sedačky , 3D brýle , a třeba taky 

speciality jako je vítr , voda, umělý sníh, létající netopýři, bublinky. Délka jednotlivých filmů 

se pohybuje kolem cca 4 – 7 minut (v kině vám to připadá kratší) . Vstupenka na jeden film 

stojí 90 Kč. 5D kina najdete např. na Praze 10 ve Vršovicích, v Edenu nebo nově otevřeno 

v obchodním centru Harfa . 

Historie 5D kina  
5D kino vzniklo  na typu vojenské technologie. Původně technologie sloužila jako trénink pro 

letce vrtulníků, stíhaček a dalších bojových letadel. 

Filmy  
Většinou se jedná o typ nějaké dráhy. Je na vás, na jaký film půjdete. Promítají se sci-fi, 

horory, filmy pro menší děti,  dobrodružné. 

Cosmic coaster  
Jde o typ dráhy, ve které jste ve vesmíru a pozorujete jevy jako černé díry, ale taky planety. 

Cosmic  race  
Už jste zase ve vesmíru. Tentokrát jde o závodění  s vesmírnými auty. 

Jetpack adventure  
Prvnáčci pozor! Asi už vás moc nebaví chodit pěšky do školy. V tomto filmu vezmete 

raketový batůžek a proletíte se městem až do ní . 

Snow ride  
V tomto filmu budete lyžovat v Alpách. Dávejte však pozor na obří sněhovou kouli. 

Haunted  mine ride  
Vzpomínáte si na Indiana Jonese v důlním vozíku? V tomto filmu je to hodně podobné,  

jenom je tu 1 výjimka: jedete v zlatém dole , kde straší (jedná se o typ dobrodružné jízdy). 

Klady  
• skvělý zvuk  

• speciální efekty (bublinky, voda, sníh) 

• 3D brýle  

• velký výběr filmů 

• pohyblivé sedačky  

Zápory  
• vysoká cena  

• film krátký (má to i důvod: zatím se jedná pouze o atrakci) 

Jakub Rezek 
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Letošní Pohár starosty naší m ěstské části 

Termíny soutěží pro školy 

 
Předběžná nominace na basketbal: 

 chlapci: Tomáš Šťastný, Marek Prokop, David Aisner, Robert Skácel, Jaroslav 

Kotrys; náhradníci: Marek Kuchař, Daniel Fiala, Michael Křížek 

dívky: Šárka Šťávová, Tereza Liparová, Andrea Vasileska, Zuzana Hořejší, Erika 

Senohrábková; náhradníci: Denisa Bohdalová, Veronika Soukupová 

Předběžná nominace na florbal: 

chlapci: Tomáš Šťastný, Marek Prokop, David Aisner, Robert Skácel, Jaroslav 

Kotrys, Marek Kuchař, Jakub Rezek; náhradníci: Daniel Fiala, Michael Křížek 

dívky: Šárka Šťávová, Tereza Liparová, Andrea Vasileska, Zuzana Hořejší, Erika 

Senohrábková, Denisa Čamdžič; náhradníci: Denisa Bohdalová, Veronika Soukupová 

Ostatní nominace zatím ještě nejsou známé. Přeju vám všem mnoho úspěchů nejen 

ve sportech, ale i kdekoliv jinde. ☺ 

Marek Prokop 

Název soutěže Kategorie Termín Spolupořadatel Body 
Malá kopaná 

chlapci 
1. stupeň 
2. stupeň 

1. 10. 2013 dívky 
2. 10. 2013chlapci SK Hostivař 10 

Florbal 
chlapci, dívky 6. - 9. třída 26. 11. 2013 dívky 

28. 11. 2013 chlapci ZŠ Nad Přehradou 10 

Basketbal 
chlapci, dívky 6. - 9. třída 11. 12. 2014 dívky 

12. 12. 2014 chlapci ZŠ Křimická 10 

Přehazovaná 
dívky 5. - 7. třída 23. 1. 2014 ZŠ Hornoměcholupská 5 

Florbal 
mix 2. - 5. třída 14. 2. 2014 ZŠ Křimická 5 

Vybíjená 
dívky 4. - 5. třída 26. 3. 2014 ZŠ Hostivař 5 

Cyklistika 
chlapci, dívky 

4. - 5. třída 
6. - 7. třída 
8. - 9. třída 

23. 4. 2014 TJ Cykloprag 10 

Hokejbal 
chlapci 3. - 5. třída 15. 5. 2014 HBC Hostivař 

ZŠ Křimická  5 

Volejbal 
3+3 6. - 9. třída 29. 5. 2014 ZŠ Křimická 5 

Atletika 
chlapci, dívky 

2. - 3. třída 
4. - 5. třída 
6. - 7. třída 
8. - 9. třída 

10. 6. 2014 1. stupeň 
12. 6. 2014 2. stupeň ZŠ Hornoměcholupská 10 
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Dějepisná sout ěž: „Poznáváme historii Prahy“  
Začátkem září jsme společně s VIII.B jeli 

na dějepisnou „soutěž“ do centra Prahy 

s paní učitelkou Tesařovou a Vlkovou. Byli 

jsme po skupinkách, v jedné skupině jsme 

byli po třech. S ostatními skupinami jsme 

si nesměli radit, takže jsme chodili 

samostatně. Na začátku soutěže nám paní 

učitelka dala papíry s otázkami a mapu 

Prahy. Museli jsme plnit různé úkoly (např. 

zjistit, kdo postavil chrám svatého Víta). Jednotlivé úkoly byly na čas, měli jsme třeba 

15 minut na jeden úkol. Kdo přišel o jednu minutu pozdě, měl stržený jeden bod. Bylo 

to zábavné, hodně jsme se nasmáli. S naši skupinkou jsme skoro pořád běhali, 

abychom to stihli. V domě U Kamenného zvonu jsme se zeptali jedné paní za pultem 

na radu a ona nám začala nadávat. Někteří lidé nám rádi poradili. Byli jsme v jedné 

kavárně. Měli tam vynikající horkou čokoládu. Na 

oběd jsme byli v KFC. Na každém rohu byla 

hospoda nebo restaurace, takže to všude vonělo 

jídlem.Byli jsme ve staré Praze a v Židovském 

Městě. Každá část Prahy byla zajímavá, akorát nás 

naštvalo, že když jsme si chtěli koupit zmrzlinu, 

jeden kopeček stál 75 Kč. Z Hradčan jsme viděli 

skoro celou Prahu,byl to krásný výhled. Pod 

Karlovým mostem byl plot a na něm byly zavěšeny 

zámky zamilovaných lidi. Na Staroměstském 

náměstí jsme viděli 2 muže: zlatého a stříbrného. Všude to bylo krásné. Vsichni jsme 

si výlet po Praze moc užili. Když jsme odpověděli na všechny otázky,donesli jsme to  

učitelkám. Spočítaly body a druhý den nám řekly, kdo se jak umístil. Naše skupinka se 

umístila na kném 3. místě.  

Zuzana Macháčková, Denisa Čamdžič 
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