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Úvodník  
Ahoj všichni! 32. číslo časopisu Realista je zde a 

máme pro Vás mnoho zajímavých článků. Dne 

26. dubna 2014 se naše škola pokusila o rekord 

v počtu přítomných studentů - absolventů v jeden 

den na škole. Rekord se sice nepodařilo překonat, 

ale to nevadí. I tak to totiž byl velmi příjemný den s mnoha zajímavostmi.  

Všem Vám přeji jen ty nejlepší známky na vysvědčení, a protože je to poslední číslo 

pro tento školní rok, tak i krásně prožité prázdniny. Vraťte se po prázdninách pěkně 

odpočatí a můžete se těšit na další vydání našeho časopisu. 

Šéfredaktorka Nikola Filipová 

Doslovný p řeklad z češtiny do angli čtiny 
Angličtina je celosvětově rozšířený jazyk a v mnoha zemích je také předmětem učení. 

Od českého jazyka se však zásadně liší, a proto z doslovných překladů vznikají 

opravdu „zajímavé“ tvary. 

Jsem z východu. 

I’m from exit. 

Je mazaná jako liška. 

She‘s lubricated like a fox. 

Tvé oči září. 

Your  eyes September . 

Vrhnul na ni dlouhý pohled. 

He vomitted a long postcard on her. 

Necítím se dnes ve své kůži. 

I’m not smelling myself  in my leather today. 

Škoda mluvit. 

Damage to speak 

Nebuď labuť. 

Don’t wake up a swan. 

Odpočívej v pokoji. 

Relax  in the living room. 
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Měla nemístné poznámky. 

She had no local comments. 

Můj drahý příteli. 

My expensive frond. 

Kde se vzala, tu se vzala. 

Where she married herself, here she married herself. 
 

Karolína Kušková 

Podivné fobie 
Existuje mnoho podivných fobií a tady je výpis těch nejpodivnějších ☺ 

Anatideafobie - strach z toho, že na vás někde nějak kouká kachna 

Arachibutyrofobie  - strach z burákového másla 

Basifobie (basofobie) - strach z chůze 

Bendofobie - strach z práce ve fast foodu 

Dentoskalpofobie - strach ze zubních párátek 

Dextrofobie - strach z věcí napravo od pozorovatele 

Fobofobie - strach z vlastního strachu 

Fronefobie - strach z přemýšlení 

Hipopotomonstroseskvipedaliofobie - strach z dlouhých slov 

Optofobie - strach otevřít oči 

Plytomechanofobie - strach z praček 

Rabdofobie - strach z rákosky nebo kouzelnické hůlky 

Venustrafobie - strach z krásných žen 

Aiccafobie - strach z čarodějnic a kouzelnictví 

Abdulofobie - strach z Romů 

Cibofobie - strach z jídla 

Nomofobie - strach, že nám někdo odcizí mobilní telefon 

Ekleziofobie - strach z kostela 

Spektrofobie - strach ze zrcadel 

Pediofobie - strach z hraček 

Peladofobie - strach z vypadávání vlasů 

Karolína Kušková 
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Profese z historie 
V minulosti bylo mnoho profesí,které bychom v dnešní době 

jen těžce hledali. Některé z nich nenajdeme, protože je 

nahradily stroje a jiné zase zmizely kvůli změně 

způsobu života a průmyslovému pokroku. 

Budič 

Budiči podle domluvy pískali pod smluveným oknem 
nebo klepali 

Narovnávač  na bowlingu 

Tento muž stál u bowlingové dráhy a jeho náplní práce bylo narovnávat kuželky 

Chytač krys 

Chytač krys lezl do kanálů a podzemních chodeb, kde pomocí pušky chytal krysy 

Zapalovač lamp 

Zapalovači lamp chodili po skupinách a v určitou denní dobu zapalovali lampy 

Telefonní spojovatelka 

Když jste někam volali, nejprve jste se dovolali do spojovatelny, řekli jste, kam chcete 
volat a tato slečna musela ručně přepojit drát, abyste se opravdu dovolali, kam 
potřebujete 

Předčítač knih 

Tento muž seděl v továrnách na vysoké židli a předčítal celé dílně a sloužil jako 
předchůdce rádia 

Detekovač letadel 

Tito muži při sobě měli velká železná zařízení a pomocí nich nahlašovali vojskům 
blížící se letadla. Tuto profesi nahradily dnešní radary. 

Karolína Kušková 

Závody v cyklistice 
Čau, tak já Vás zase vítám u dalšího dílu REALISTY a tentokrát se zaměřím na 

cyklistiku, která proběhla dne 28. dubna, což bylo v pondělí. Já sám za sebe mohu říct, 

že letos to pro naši školu bylo opravdu úspěšné.  A dále musím POGRATULOVAT 

všem, kteří se celého závodu zúčastnili a i dojeli. A dále musím pogratulovat všem, 

kteří se umístili (tím myslím i z jiných škol). Nevím, co bych k tomu mohl ještě dodat, 

ale kdo se nestihl na letošní závody přihlásit, tak nevadí, protože se konají každý rok a 

já mohu opravdu doporučit, abyste si ho alespoň jedenkrát zkusili. 
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Závěrem pak ještě jména těch,kteří stanuli na stupních 

vítězů určených pro nejlepší tři – Dominika 

JAROŠOVÁ, Vanda BURIANOVÁ, Šárka 

ŠŤÁVOVÁ a Hubert KURZ 

Tak já se s Vámi opět loučím a čau u dalšího dílu 

REALISTY 

Marek Prokop 

Rio 2 
Blu a Perla žijí v brazilském Riu de Janeiru se svými dětmi: zlobivým Raubířem, 

chytrou Biou a nejstarší Karlou. Jednou se rodinka vydá 

do Amazonie, i když se Bluovi moc nechce, ale přesto 

najdou v amazonské džungli mnoho papoušků svého 

druhu, přestože si mysleli, že jsou poslední. Jenže 

v džungli najdou svého starého nepřítele kakadu Nigela 

a jeho 2 nové spojence, pralesničku Gabi, která Nigela 

z celého srdce miluje a nic neskrývá, a mravenečníka Charlieho.  

Klady a zápory filmu: 

Klady 
Film pro celou rodinu 
Povedený dabing 

Zápory 
Nemám, co bych dodal 

Jakub Rezek 

Rozhovor s panem u čitelem Karlem Kašparem  
Co si myslíte o výhře ve školní anketě? Jste nejoblíbenější učitel, dostal jste 51 

hlasů z 90. 

Určitě mě to mile překvapilo a potěšilo. Ale pokládal jsem si otázky, proč mě žáci 

zvolili?  

Jak dlouho učíte na naší škole? 

Na této škole učím 14 let. 

Co myslíte, že je největší problém dnešních mladých lidí? 
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Problém bych to nenazýval, ale myslím, že mládež hodně kopíruje starší generace. 

Jsou to spíše problémy ve společnosti než v mladých lidech. 

Která ze tříd, kterou učíte, s Vámi nejlépe spolupracuje? 

Nedá se říct, která úplně nejlépe. Všechny třídy spolupracují, jde spíše o aktuální 

učivo, jestli se jim zalíbí či ne. 

Co myslíte, jaké jsou vztahy žáků a učitelů na naší škole? 

Doufám, že dobré, ale každý žák má oblíbenějšího a méně oblíbeného učitele, takže 

s tím má jistě občas problém, ale myslím, že to u nás na škole v tomhle ohledu není tak 

špatné. 

Máte oblíbené žáky. Nebo je nerozdělujete? 

Snažím se je nerozdělovat. Každý učitel má některého žáka asi více v oblibě, protože 

se na něj může spolehnout. Ale každý správný učitel by to neměl dávat najevo. 

Jaká je Vaše oblíbená barva? 

Asi modrá 

Káva nebo čaj? 

Jednoznačně čaj 

Sportujete? 

Ano, sportuji pravidelně 

Jaké vlastnosti nejen žáků, ale i ostatních lidí nemáte rád? 

Nemám rád hlavně sobectví, závist a namyšlenost 

Děkujeme za rozhovor :)  

Denisa Čamdžič, Zuzana Macháčková 

Sport bez p ředsudk ů  
Ve školním areálu Základní školy Hornoměcholupská se v pátek 4. dubna odehrál 

Sport bez předsudků. Děti si mohly vyzkoušet různé sporty pod vedením odborných 

vedoucích. Velkému zájmu se těšil nácvik ragby, ale i tradiční sporty jako atletika, 

basketbal a fotbal.  
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Cílem projektu je, aby si děti 

uvědomily, že sport je důležitou 

součástí života. 

 Dopoledne bylo rozděleno na dvě 

části po 120 minutách. První části 

se zúčastnili žáci 1. stupně,druhé 

části pak žáci 2. stupně. Postupně 

se seznámili se základy těchto 

disciplín: 

1. Atletické dovednosti – hod raketkou do dálky a na cíl, slalom, běh na 50 metrů 

a skoky z místa 

2. Fotbalové dovednosti – střelba na cíl, střelba přes fotbalovou zeď, slalom 

s míčem, základní obratnost a dovednosti s míčem 

3. Basketbal – hod na koš (velikost a vzdálenost dle věku a pohlaví), dribling a 

slalom s míčem, střelba na koš ve výskoku 

4. Ragby – běh s míčem, nahrávka a příjem míče, zpracování míče nohou, hra 

v kontaktu, zastavení protihráče (skládka), kontakt s míčem a kop na ragbyovou 

branku 

Jakub REZEK 

Školy v přírodě 
V květnu bude na naší škole mnoho akcí a k tomu také skoro každá třída hlavně 1. 

stupně pojede na školu v přírodě. Určitě se všichni už moc těší na týden, který stráví se 

svými kamarády celý den a budou se společně bavit. 

IV.A 12. 5. - 17. 5. 2014 s paní učitelkou Hanou Cetlovou 

V. A, VI. B 18. 5. - 24. 5. 2014 s paní učitelkami Jitkou 

Černovskou a Lenkou Novotnou  

III. A, V. B 24. 5 – 30. 5. 2014 s paní učitelkami 

JarmilouTěšínskou a Zuzanou Kozlovou 

III. B, IV. B 26. 5 – 31. 5. 2004 s paní učitelkami Zuzanou 

Máchovou a Milenou Kožovou 

II. A, II .B 31. 5. - 6. 6. 2014 s paní učitelkami Danou Jírovou a Andreou Kohoutovou 
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A k tomu se od 30. 5. do 8. 6. 2014 pojede do Francie s paní učitelkou Zdeňkou 

Doležalovou 

Andrea Vasileska 

Výročí 40 let školy 
Naše škola slaví 40 let od založení. Dne 26. dubna se uskutečnila událost k oslavě 

tohoto výročí. Akce probíhala na hřišti školy, kde bylo mimo jiné také hlavní podium, 

na kterém vystupovala kapela 100% DPH, školní družina se svým hudebním 

vystoupením, které děti nacvičily s paní 

vychovatelkou Fiuráškovou. Dále vystupovali 

tanečníci ze skupiny AT Studio Domino a také jste 

mohli vidět vystoupení dětí ze školní družiny 

s vystoupeními, které děti secvičily s paní Markétou 

Zemanovou. 

Akce neprobíhala jen na hřišti školy, ale také uvnitř. 

V infocentru školy byla možnost prohlédnout si 

obrazy malíře Roberta Kessnera a v 2. patře byly 

vystaveny fotky z dob od budování a otevření školy 

až po současnost. Absolventi, kteří se přišli podívat, tak mohli zavzpomínat na dobu, 

kdy naši školu navštěvovali. 

Součástí akce byl také pokus o rekord v počtu absolventů ve škole v jeden den. V roce 

2009 při příležitosti  k výročí 35 let školy byl rekord splněn, ale krátce na to nás 

překonala jiná škola. Letos tento rekord bohužel překročen nebyl. 

Karolína Kušková 


