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Úvodník  
Ahooj, Realista je tady jako 30. výroční číslo. Po krátkých 

prázdninách jsme vytvořili mnoho zajímavých témat, 

která Vás budou zajímat. Všichni po vánočních 

prázdninách přišli do školy a ukazovali si dárečky, které 

dostali k Vánocům. Letošní Vánoce nebyly nic moc. 

Možná to bylo také tím, že nenapadl sníh a na Štědrý den 

to vypadalo, jako by byl březen.  

Za chvíli se bude uzavírat pololetní vysvědčení, tak Vám všem držím palce a ať 

jste se  známkami spokojeni. 

Nikola Filipová 

Hobit: Šmakova dračí poušť                                       
Jak už asi víte, Hobit : Šmakova dračí poušť přišel u nás v ČR do kin 12. 

prosince 2013 . Jedná se o úspěšné pokračování režiséra   filmové trilogie Pán 

prstenů Petera Jacksona. 

Úvod do děje  

V tomto pokračování se společnost Thorina Pav ézy (Kili, Fili, Balin Dwalin, 

Bifur, Bofur, Bombur, Oin, Gloin, 

Dori, Nori, Ori, Gandalf, Thorin a 

Bilbo Pytlík)  vydá k Osamělé hoře, 

aby získali zlato, diamant Arcikam a 

své město Erebor. Na cestě však 

potkají: Medděda (člověk a medvěd 

zároveň), lesní elfy, z kterých jim na- 

konec pomůžou jen krásná Tauriel a Legolas, který se taky objevil v Pánovi 

prstenů, obří pavouky, skřety a draka Šmaka. Podaří se jim to nebo ne? 

V čem kino promítá? 

Film si můžeme vychutnat v revolučním zvukovém formátu Dolby atmos, 

v Sony digital cinema 3D a ve vysokorychlostní projekci HFR 3D. 
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Můžeme se těšit na pokračování ?  

Ano, v tomto roce 2014 vyjde v prosinci nejspíš poslední díl Hobit: Tam a zase 

zpátky.  

Jakub Rezek 

Co znamenají naše jména 
Ve třídě se všichni dobře známe,ale víme, co znamenají naše jména? 

Adam: pochází  z hebrejského Ádám,volně přeloženo jako člověk 

Andrea: z řeckého Andreas, přeloženo jako odvážná,statečná 

Adéla: z germánských jazyků,znamená ušlechtilá 

Barbora: z řeckého barbarós,přeloženo jako cizinka 

David: ze zaniklého jazyka ugaritštiny,jako dávid,což znamená náčelní 

Daniel: z hebrejského Daníél,což znamená Bůh je můj soudce 

Denisa: vzniko z řeckho Dionýsos,volně přeloženo jako božské dítě 

Eliška: pochází z hebrejského elišebah,což znamená Bůh je má přísaha 

Eva: hebrejsky Chawwá,od slova chajá,což znamená žít 

Jakub: hebrejského původu,znamená pata 

Jan: z hebrejsého Jochanan,což znamená Hospodin je milostivý 

Jiří: z řeckého georgós,volně přeloženo jako rolník,zemědělec 

Kateřina: z řeckého aikaterine,volně přeloženo jako cudná,mravná 

Karolína : z německého kar(a)l,což znamenalo muž 

Kristýna : z řeckého kristian,volně přeloženo jako křesťanka 

Matouš: z hebrejského Matithjáh,což znamená boží dar 

Marek : z latinského Martius,volně přeloženo jako zasvěcen bohu války 

Markéta : z latinského Margareta,což znamená perla 

Milan : podle slovanského jazyka,přeloženo jako milý,milovaný 

Michal : z hebrejského Micha’el,přeloženo jako Kdo je jako Bůh? 

Michaela: z hebrejského Mika’el,volně přeloženo jako podobný Bohu 

Nikola: z řeckého Níkoláos,což znamená vítězný lid 

Patrik : z latinskoho Patricius,volně přeloženo jako urozenec 

Pavlína: z latinského Paulus,což znamená malý,nepatrný 

Robert: z německého Hruodperaht,přeloženo jako skvělý,slavný 
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Simona: přeloženo z hebrejštiny jako slyšící,naslouchající 

Šárka: ze slovanských jazyků,přeloženo jako horský hřbet,návrší 

Tomáš: z aramejského Tómá,přeloženo jako dvojče 

Veronika: z řeckého Bereniké,což znamená přínášející vítězství 

Zuzana: z hebrejského Šošana,přeloženo jako lilie 

Karolína Kušková 

Turnaj v košíkové Prahy 15 
Ve středu 11. prosince se uskutečnil v tělocvičně Základní školy Veronské 

náměstí tradiční turnaj v košíkové dívek v rámci 

Poháru starosty MČ Praha 15. 

Naši školu pod vedením paní učitelky Z. Doležalové 

reprezentovaly ze třídy VIII.A Denisa Čamdžič, 

Andrea Vasileska, Kristýna Váňová, Nikola Filipová, 

Veronika Svobodová a ze třídy VIII.B Michaela 

Strnadová, Tereza Lipárová, Zuzana Hořejší, Erika 

Senohrábková a Zdeňka Fojtíková. 

Přestože se naše dívky velmi snažily, obsadily 

nakonec až 5.místo. Rozhodně si ale zaslouží uznání za snahu a bojovnost. 

Naše utkání: 

• ZŠ Křimická  6:15 
• ZŠ Nad Přehradou  4:12 
• ZŠ Veronské nám.  4:8 
• ZŠ Hostivař   8:10 

Celkové pořadí škol: 

1. ZŠ Hostivař 
2. ZŠ Nad Přehradou 
3. ZŠ Veronské nám. 
4. ZŠ Křimická 
5. ZŠ Hornoměcholupská 

 
Marek Prokop 
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Výsledky turnaje ve florbalu základních škol Prahy 15 - 
chlapci 

I když se naše škola zúčastnila soutěže ve floorbalu a Tomáš Šťastný, David 

Aizner a další hráli perfektně (i jiné školy je chválily), tak to pro nás bohužel 

dopadlo katastroficky �. Nicméně nám nejspíš naše holky zachránily „zadky“… 

Rád bych pro Vás napsal i to, jak holky dopadly, ale jediné, co se ke mně  

dostalo, je to, že jsou na ČTVRTÉM MÍSTĚ.  

Marek Prokop 
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ZŠ 
Nad Přehradou XXX 4:2 6:1 3:0 6:7 19:10 1. 

ZŠ 
Veronské nám. 2:4 XXX 7:3 1:1 8:4 18:12 3. 

ZŠ 
Hornoměcholupská 1:6 3:7 XXX 5:6 4:10 13:33 5. 

ZŠ 
Hostivař 0:3 1:1 6:5 XXX 3:3 10:13 4. 

ZŠ 
Křimická 7:6 4:8 10:4 3:3 XXX 24:21 2. 
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Rozhovor s panem ředitelem Mgr. Jiřím Doutnáčem 
Jak dlouho jste ředitelem této školy? 

Přes 6 let, ale dříve jsem byl zástupcem  ředitele. V tomto roce to bude již 20 let, 

co jsem začal na této škole působit. 

Jste tu spokojen? 

Ano, ale práce je náročná. 

Změnil byste něco na této škole? 

Chtěl bych hodnější žáky, kteří by měli větší zájem o 

to se vzdělávat. Dále bych rád, aby se i nadále 

zlepšovalo vybavení školy. 

Co Vám vadí na žácích této školy? 

Vadí mi, že se někteří málo věnují škole a přípravě na život. Také, že nejsou 

mezi některými chlapci a děvčaty kamarádské vztahy. 

Co se Vám na nich naopak líbí? 

Líbí se mi to, že když chtějí, umí se chovat a dosahovat dobrých výsledků a mají 

zájem o učení a školu celkově. 

Příští rok slaví škola výročí 40 let. Kdybyste ji mohl něco popřát, co by to 

bylo? 

Hodně nadšených chlapců a děvčat, dobrou atmosféru vyvolávající neustále 

úsměvy na rtech. 

Chystáte nějaké výrazné změny? 

Například zateplení a změnu fasády učebnového pavilonu školy, vybavit lépe 

učebnu fyziky, ukončit rekonstrukci počítačové sítě, zlepšit vchod do školy, 

vybudovat před školou dětské hřiště pro třídy prvního stupně a školní družinu, 

zařídit zastínění ve třídách, vybavit školní kuchyň apod. 

Myslíte si, že absence 9. ročníků na této škole se jeví jako problém? 

Myslím, že ne. 
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Je něco, co byste na této škole vyzdvihl? 

Tak určitě kolektiv dobrých učitelů – vlastně všech pracovníků školy, poměrně 

dobrou vybavenost a dobrý kolektiv chlapců a děvčat. 

Vzpomněl byste si na nějaký zajímavý zážitek za dobu vašeho působení na 

této škole? 

Je jich hodně, takže je velmi těžké vybrat jeden jediný, ale napadá mě, že když 

jsem byl ještě zástupcem ředitele, tak mě jeden žák oslovoval „Dobrý den, pane 

magistře Jiří Doutnáči, zástupče pana ředitele“ ☺ 

Nikola Filipová, Karolína Kušková 

Jaký byl Mikuláš 
Ve čtvrtek 5. prosince třída VIII. A šla v rámci tradičních mikulášských oslav 

navštívit děti do Mateřské školy Horolezecká. Ráno v 7:30 hodin jsme se ve 

škole připravili a nalíčili. V 8:45 jsme vyrazili. Byli jsme rozděleni do dvou 

skupin, takže jsme měli dva Mikuláše. Jeden byl Marek Prokop a druhý byl 

Jakub Douda. První skupinka šla do tříd: Motýlci, Ještěrky a Rybičky, druhá 

skupinka potom do Kuřátek, Berušek a Žabek. Starší děti se nebály, naopak 

mladší děti brečely. Vyfotili jsme se se všemi dětmi a ony slíbily, že nebudou 

zlobit. Od paní ředitelky jsme všichni dostali adventní kalendáře. Po návratu do 

školy jsme se museli odlíčit, 

což bylo náročné, jelikož 

ani ten nejlepší odličovací 

přípravek nemohl odstranit 

černou barvu z obličeje. 

Odličovali jsme se asi 1,5 

hodin. Den se moc povedl.  

Zuzana Machačkova, Denisa Čamdžič 
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