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Realista už je op�t na stole 
Prázdniny jsou za námi a další díl �asopisu Realista p�ed námi. Tímto bych vás, milí 
�tená�i, rád p�ivítal u prvního Realisty v letošním školním roce 
2007/2008. Vedení �asopisu se razantn� zm�nilo. Jediný, kdo 
z�stal, je Lukáš Vít�. Na �asopisu celkem spolupracuje 
patnáct lidí. �trnáct z nich je ze VII.B a jeden z IX.B. 
V letošním roce byl jako šéfredaktor zvolen Lukáš Vít� a jako 
jeho zástupci Jakub Demartini a Michael Drahoš. Redakto�i 
jsou V. Blahník, K. Kelifa, J. Církva, J. Rašpl, D. Miškovský, 
D. Zeman, B. Kurzová, L.Pechová, V. Bálková, D, Pokorná, 
O. Cabaj, J. Mašek. Za celý rok se vám pokusíme p�inést celkem 4 �ísla Realisty. Svoje 
názory, nápady a p�ipomínky nám m�žete psát na naši adresu MS.Realista@seznam.cz. 
Hodn� úsp�ch� v novém školním roce vám p�eje redakce �asopisu Realista. A te� už 
s chutí do toho. 

Lukáš Vít� 

Rozhovor s Mgr. Ji�ím Doutná�em, �editelem školy 
Jste novým �editelem na naší škole. Jak si zvykáte na nové postavení? 
P�edevším mi to p�ineslo spoustu povinností a zodpov�dnosti nejen za školu, ale i za 
chlapce a d�v�ata, kte�í do školy chodí. A zárove� i za majetek, který není malý, co se 
tý�e školy, vybavení školy a toho, co máme kolem školy.  
Takže myslíte, že je naše škola v porovnání s ostatními lépe vybavená? 
Naše škola je pr�m�rn� vybavená, ale myslím si, že si nem�že nikdo st�žovat, protože 
d�láme maximum pro to, aby byla vybavená co nejlépe. Letos p�išly na druhý stupe� 
po�íta�e do t�íd, nový nábytek, do školní jídelny jsme koupili chladící a mrazící boxy, 
plynový kotel, vym��ujeme linolea, no prost� je toho hodn�. 
S �editelem se zm�nil i zástupce. Zajímá nás pro�? 
Práce zástupce �editele je velmi náro�ná, co se tý�e „papírování“. A pan kolega Kašpar je 
podle mého názoru špi�kový u�itel a sám požádal o to, že by se rád vrátil ke svému 
p�vodnímu povolání u�itele. To mu více vyhovuje a myslím, že bravurn� zvládá v�ci 
týkající se výchovy a vzd�lání. Nehled� na to, že dál z�stává �lenem vedení a má 
významnou funkci. Je koordinátor školního vzd�lávacího programu. A tak jeho místo 
p�evzala paní Mgr. Dagmar Vlková. 
Chystáte n�jaké zm�ny na škole? 
�eho bychom rádi dosáhli a co je na první pohled vid�t - abychom se zdravili, když se 

potkáme na chodb�. Abychom m�li úctu k druhým, jak 
chlapci a d�v�ata k u�itel�m, tak u�itel k chlapc�m a 
d�v�at�m a k dalším zam�stnanc�m školy. Byl bych 
rád, kdybychom nenosili �epice po škole. A co se tý�e 
toho dalšího, chceme školu co nejvíce zp�ístupnit v co 
nejširším �asovém horizontu. V prosinci otev�eme 
informa�ní centrum školy, kde bude výpo�etní technika, 
knihovna, CD, DVD, VHS, práce našich žák�. Centrum 
by m�lo být otev�eno nejen chlapc�m a d�v�at�m, ale i 

rodi��m ve všední dny vždy od 14.00 do 15.30. P�ítomen bude v tomto �ase vždy n�kdo 
z vedení školy.  
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A ješt� to informa�ní centrum. Kde to bude? 
Informa�ní centrum bude v p�ízemí proti schod�m, kde kdysi byla u�ebna dramatické 
výchovy. 
Jak jist� víte, vyskytl se problém p�i p�echodu ze šaten na školní h�išt� v podob� 
nestabilní zem�. Jak se bude tento problém �ešit? 
Problém se �eší ve spolupráci se z�izovatelem – Ú�adem m�stské �ásti Prahy 15. Byla tu 
stavební firma, která ud�lala dohledávky toho prostoru. Z�ejm� došlo k uvoln�ní podkladu 
pod asfaltovým chodníkem. Nevíme, v jakém je to rozsahu. B�hem tohoto m�síce by m�ly 
za�ít stavební úpravy. Nebude to jednoduchá oprava. Pohyb v tomto prostoru je 
nebezpe�ný, proto je vchod uzav�en. 
�ešil jste už tento rok n�jakou nekáze� žák�? 
Tak b�žnou nekáze� ano. S n�kterými chlapci a d�v�aty se pravideln� scházíme ráno 
t�sn� p�ed osmou kv�li pozdním p�íchod�m. Ale jsou to b�žné záležitosti, které pat�í ke 
každodenní práci �editele. Nic, co by vybo�ovalo - což je ale velmi dob�e. 
Co byste vzkázal žák�m naší školy a co žák�m 9. t�íd, kte�í zažívají poslední rok na 
naší základní škole? 
Já bych si p�ál to, co jsem �ekl v úvodu. Abychom se na sebe usmívali, zdravili se, aby 
ten, kdo má n�jaký problém, s ním p�išel, protože ne úpln� všechno víme. Cht�l bych 
žák�m pop�át a vzkázat, abychom se respektovali, tolerovali, protože nikdo není 
dokonalý, a abychom si vytvo�ili školu, ve které se nám bude líbit a do které se budeme 
rádi vracet. Nejenom chlapci a d�v�ata, ale i u�itelé, vychovatelky, provozní pracovníci, 
pan školník, kucha�ky. Snad jsem na nikoho nezapomn�l. A žák�m 9. t�íd bych rád 
vzkázal, že jim držím palce, aby se jim poda�ilo dostat na školu, na kterou se rozhodli jít, 
a aby se na st�ední školy dostali bez jakékoliv újmy, ke které by mohlo dojít b�hem té 
deváté t�ídy. Ale já myslím, že v 9. t�ídách jsou chlapci a d�v�ata rozumní a že spolu 
budeme dob�e vycházet. No, a hlavn�, aby vždy rádi vzpomínali na to, co tu prožili a jak 
se jim tu líbilo, když tu byli. 

Lukáš Vít� 

Co nového na škole 
P�íchody a odchody u�itel�: 
Odešla: Eva KOHUTOVÁ 
P�išla:  Jana ZELINGEROVÁ 

Nové vedení školy: 
�editel školy:  Mgr. Ji�í DOUTNÁ�  
Zástupce �editele:  Mgr. Dagmar VLKOVÁ  

T�ídní u�itelé:  

U�itel T�ída U�itel T�ída 

Mgr. Lenka P�ibová I. A Mgr. Milan Kýpe� VI. A 

Mgr. Dana Turková II. A Mgr. Jitka �ernovská VII. A 

Mgr. Zuzana Máchová II. B Mgr. Eva Tesárková VII. B 

Mgr. Milena Kožová III. A Mgr. Sv�tlana Dohnalová VIII. A 
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U�itel T�ída U�itel T�ída 

Mgr. Lenka Novotná IV. A Mgr. Marcela Vohralíková VIII. B 

Mgr. Jarmila T�šínská IV. B Ing. Jana Korotvi�ková IX. A 

Mgr. Alena Smržová V. A Mgr. Zde�ka Doležalová IX. B 

Mgr. Karel Kašpar V. B  

Další u�itelé: 
Mgr. Zde�ka POLÍVKOVÁ, Mgr. Zuzana KOZLOVÁ, Klára DVO	ÁKOVÁ, 
Mgr. Radka MOTTLOVÁ, Jana ZELINGEROVÁ, Mgr. Václava JACKOVÁ, 
Mgr. Rudolf HL
ŽE 

Po�et žák� na škole: 
Dívek:   163 
Chlapc�:  162 
1.stupe�:  168 žák� 
2.stupe�  157 žák� 
Celkem:  325 žák� 

Lenka Pechová-Bianca Kurzová 

Za zasedání školního senátu 
Zdravím vážené dosp�lé, kamarády a spolužáky a p�ináším Vám informace ze školního 
senátu. 
Školní senát se konal ve st�edu 24. �íjna 2007od 10:00 
hodin   
PROGRAM 

1. Hlavní úkoly školy ve školním roce 2007/08 
2. Nabídka zájmových �inností na škole 
3. Informace o jednání školní stravovací komise 
4. R�zné 

Školního senátu se ú�astnili: Mgr. Ji�í Doutná�, �editel 
školy, Mgr. Dagmar Vlková, zástupkyn� �editele, Mgr. 
Karel Kašpar a p�edsedové  5. až 9. t�íd 
P�ed Vánoci 14. 12. 2007 má být otev�eno nové informa�ní centrum. No hurá! Chcete 
v�d�t,  co tam najdete? T�i po�íta�e p�ipojené k internetu, skener, tiskárnu, knížky, DVD, 
CD, videokazety, u�ebnice z 1. až 9. t�íd, prost� veškeré informace o škole. Toto st�edisko 
bude p�ístupné i ve�ejnosti a najdete ho v p�ízemí školy  poblíž u�eben školních družin. 
Te� n�co o našem stravování . Ach jo. Asi si budeme nalévat polévku sami, protože je 
málo kucha�ek. A ješt� n�co. Pokud Vás napadají n�jaká jídla, která nejsou na jídelní�ku, 
napište je na papír a p�edejte je Danovi Sta�kovi z IX. A, který je náš zástupce ve školní 
stravovací komisi .Ale prosím Vás, n�co rozumného, ne biftek apod.  
Na škole bude v budoucnu s trochou št�stí kroužek špan�lštiny, ale také povinná výuka 
tohoto jazyka. T�šíte se? 
A te� n�co vážn�jšího. Kdybyste m�li n�jaké problémy, b�žte za panem �editelem nebo 
jiným �lenem vedení – na senátu slíbili, že dve�e do jejich kancelá�í máme kdykoliv 
otev�ené! 
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Na chodbách budou odpadkové nádoby na t�íd�ný odpad, tak je používejte!!!  
P�ineste plyšáky, se kterými si už nehrajete a nechcete je vyhodit do popelnice. Bude jich 
použito na výzdobu p�ízemí.  
Na za�átku prosince bude sb�r papíru, tak nosit, nosit �  
Na konci vyu�ování ukli�te svoji t�ídu a nebu�te �u�átka a první st�edu v m�síci 
nechávejte židle dole. Utírají se lavice. 
        Tak zas p�íšt� 

Jakub Demartini  

Zájmové útvary za škole v tomto školním roce 
Název Den a hodina Místo 

anglický klub s rodilým mluv�ím: 1. a 2. t�ída �tvrtek 
13.30 hodin 

u�ebna anglického 
jazyka 

anglický klub s rodilým mluv�ím: 3. a 4. t�ída �tvrtek 
14.30 hodin 

u�ebna anglického 
jazyka 

anglický klub s rodilým mluv�ím: 5. t�ída �tvrtek 
15.30 hodin 

u�ebna anglického 
jazyka 

hudebn� dramatická výchova st�eda 
14.30 hodin 

odd�lení B 
školní družiny 

výtvarná a pracovní výchova �tvrtek 
14.30 hodin 

odd�lení A 
školní družiny 

ATS Domino - disko a hip hop pond�lí 
17.00 hodin t�locvi�na školy 

minitenis pro prv�á�ky �tvrtek 
12,45 hodin t�locvi�na školy 

pozemní hokej pro nejmenší �tvrtek 
13.00 hodin t�locvi�na školy 

pozemní hokej �tvrtek 
15.00 hodin t�locvi�na školy 

volejbal pro chlapce i d�v�ata st�eda 
14.00 hodin t�locvi�na školy 

florbal a hokejbal - pro mladší chlapce pond�lí 
14.00 hodin t�locvi�na školy 

florbal a hokejbal - pro starší chlapce pond�lí 
15.30 hodin t�locvi�na školy 

atletika pro nejmenší d�ti pond�lí 
14.00 hodin t�locvi�na školy 

pohybové hry - pro chlapce a d�v�ata pond�lí 
15.30 hodin t�locvi�na školy 

lehká atletika - pro chlapce i d�v�ata st�eda 
14.00 hodin t�locvi�na školy 

mí�ové hry - pro chlapce st�eda 
15,30 hodin t�locvi�na školy 

florbal pro dívky - ro�ník 1994 a starší pond�lí a �tvrtek 
17,00 hodin t�locvi�na školy 

florbal Elévové - ro�ník 1996 - 2000 �tvrtek 
16,00 hodin t�locvi�na školy 
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Název Den a hodina Místo 

florbal mladší žáci - ro�ník 1994 - 1996 úterý 
15,30 hodin t�locvi�na školy 

Sborový zp�v pond�lí 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny B 

Výtvarný kroužek "Št�te�ek" pro nejmenší pond�lí 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny C 

Práce s knihou pond�lí 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny A 

Hudebn� pohybový a tane�ní kroužek úterý 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny B 

Stolní hry (šachy, dáma, ……) úterý 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny C 

Pohybové hry (základní pohybová pr�prava k 
jednotlivým sport�m) 

úterý 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny A 

Dramatický a recita�ní kroužek st�eda 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny B 

Mí�ové hry st�eda 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny C 

Stolní hry (šachy, dáma, ……) st�eda 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny A 

Ekologický a p�írodov�dný kroužek �tvrtek 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny B 

Cvi�ení na rehabilita�ních mí�ích �tvrtek 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny C 

Výtvarný kroužek �tvrtek 
14,00 hodin 

odd�lení školní 
družiny A 

Veronika Bálková, Dana Pokorná 

Lehká atletika 
Kroužek utvá�í u žák� základní sportovní dovednosti, které lze 
využít v mnoha jiných sportovních odv�tvích a v rámci kroužku se 
žáci seznamují s rozmanitými atletickými cvi�eními. Kroužek je 
zam��en na rozvoj p�irozené rychlosti dít�te. Všechna cvi�ení 
probíhají formou pohybových aktivit a her.  
Kroužku lehké atletiky se mohou zú�astnit chlapci i d�v�ata. Od 
roku 2000 (vznik atletiky na naší škole) se kroužku zú�astnilo 227 
žák�. V letošním školním roce se kroužku ú�astní 20 chlapc� a 
dívek od 1.do 6. ro�níku. Atletika probíhá každou st�edu od 14:00 
do 15:30 hodin. �innost kroužku je organizována na h�išti nebo v 
t�locvi�n�. Krom� krátkých b�h� se dít� u�í i skok daleký a v 
t�locvi�n� také skok vysoký.Vždy v prosinci a v b�eznu se konají 
kontrolní testy v t�locvi�n� a v zá�í a v kv�tnu se konají testy na 
h�išti. Vrcholem celoro�ní atletické práce jsou atletické p�ebory na 
škole a následné p�ebory v atletice žák� škol Prahy 15. Nadaní žáci 
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poté mohou pokra�ovat v atletice v n�kterém z atletických oddíl� - Kovošrot, Slávie nebo 
Spartak Praha 4. 

Michael Drahoš 
 
 

Pohár starosty 
Jak všichni víme, v úterý 2. 10. se uskute�nil meziškolní turnaj ve fotbale. Naši školu 
v 1. stupni reprezentovali: 
Jan Havelka ze 4. A, Tomáš Van�k a Kristián Šmíd ze 4. B, Petr Maník, Lukáš Karban 
a Denis Faigl z 5. A a nakonec Alexandr Paur a Tomáš Bui z 5. B.  
Zápas Hornom�cholupská – K�imická skon�il 3:2, Hornom�cholupská – Nad P�ehradou 
6:1 a další dva zápasy jsme také vyhráli, a to 2:0 nad ZŠ Veronské nám. a 6:0 nad ZŠ 
Hostiva�. Takže kone�né po�adí bylo: 

1. Hornom�cholupská 
2. K�imická 
3. Veronské nám�stí 
4. Nad P�ehradou 
5. Hostiva� 

Pod�kujme t�mto skv�lým hrá��m za jejich výkony a za 
to, že naší škole neud�lali ostudu.  
Jménem celé školy Vám D�KUJEME! 
Ale samoz�ejm� nehráli chlapci jen z 1. stupn�, 2. stupe� 
si zahrál také.  
Za 2. stupe� nás reprezentovali: 
L.Nasli,J. Mach,J. Rejmont a P.Tymeš z 8. B a T.Kory�ák, P.Ko�ínek,T. Pelíšek a 
L.Koška z 9. B.  
A zde je tabulka výsledk� všech škol mezi sebou: 

- K�imická Nad P�ehradou Veronské 
nám�stí Hostiva� Hornom�-

cholupská 

K�imická - 0:2 1:4 2:2 2:1 

Nad P�ehradou 2:0 - 3:1 3:2 3:1 

Veronské nám�stí 4:1 1:3 - 4:2 4:1 

Hostiva� 2:2 2:3 2:4 - 3:0 

Hornom�cholupská 1:2 1:3 1:4 0:3 - 

Po bližším prohlédnutí a výpo�tech zjistíme, že školy se umístily v následujícím po�adí: 
1. K�imická 
2. Veronské nám�stí 
3. Hostiva� 
4. Nad P�ehradou 
5. Hornom�cholupská 

P�estože jsme tentokrát nedopadli nejlépe,hlavní sportovní zásadou bylo „zú�astnit se“. 
 

Ji�í Mašek, Ondra Cabaj 
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Mc Donalds Cup 
Ve školni t�locvicn� Hornom�cholupská v pátek 12.10.2007 se odehrál turnaj o (pohár) 
Mc Donalds Cup. Tuto akci organizovala paní u�itelka Kožová 
Hrálo se na dv� kategorie 
v 1. kategorii hráli 1.-3.t�ídy 
v 2. kategorii hráli 4.-5.t�ídy 
Rozhod�í: chlapci z 9.t�ídy 
Z 1. kategorie se umistili : 
na 1. míst� 3.A 
na 2. míst� 2.A 
na 3. míst� 2.B 
na 4. míst� 1.A 
  
Z 2. ktegorie se umistili: 
na 1. míst� 5.B 
na 2. míst� 5.A 
na 3. míst� 4.B 
na 4. míst� 4.A 
Vít�zové z 1. kategorie 3.A vyhráli všechny zápasy, dokonce v jednom zápas vyhráli 8:0. 
Vít�zové z 2. kategorie 5.B vyhráli 2 zápasy a jeden remizovali. 

Dan Miškovský, Daniel Zeman 

Škola v p�írod� Nový Dv�r Poustky  
Na školy v p�írod� jezdí naše škola každým rokem a jedním 
takovým oblíbeným areálem je ŠVP Poustky. Poustky jsou 
ideální areál pro školu v p�írod�. Je zde plno budov a h�iš�. 
Areál má školu, 3 h�išt�, jídelnu, dv� velké budovy a 7 srub�. 
Ve velkých budovách mají po šesti až osmi pokojích. Každý 
pokoj má �ty�i postele, zrcadlo, botník, 3 no�ní stolky 
a sk�ín� na šaty. Pokoje mají také okna na ventilaci.Ve 
velkých budovách jsou dv� patra.Také je tam nádherná 
p�íroda a �erný rybník v areálu. Poté, co vejdeme do školy, 
vidíme vycpaná zví�ata. V míst� se nachází malá hosp�dka a 
u hosp�dky m�žeme vid�t dv� st� let starý strom. 

 
� Adresa: Škola v p�írod� Nový Dv�r 23 PS�:331 65 Žihle 
� Tel: 373395211 
� e-mail: svp.poustky@iol.cz 
� vebová stránka: http://web.telecom.cz/poustky 

Karim Kelifa, Václav Blahník 


