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Úvodník 
Ahoj všichni!! Je tady už 34. číslo časopisu Realista. 

To, že budou Vánoce, už všichni jistě víte. 

Předpokládám, že se na ně těšíte. Někteří více na 

rodinné setkání, prázdniny, na tu skvělou vánoční 

atmosféru, ale jiní zase na dárky, cukroví nebo na 

sníh (pokud tedy nějaký letos bude: D).  

Naše škola pro nás jako každý rok připravila vánoční 

dílny, které proběhnou 18. prosince. Zapsat se do nich můžete 

10. prosince 2014 brzy ráno nebo o hlavní přestávce ve druhém patře 

základní školy. Zapisovat budou žáci z devátých ročníků. S učitelem, ke 

kterému se zapíšete, budete dělat různé vánoční výrobky a dekorace.   

Za celý náš zpravodajský tým a všechny učitele Vám přeji krásně prožité 

Vánoce, a protože do konce roku nestihneme vydat další číslo, tak i šťastný 

nový rok:) 

Šéfredaktorka Nikola Filipová 

Film Železná srdce 
Hrají: Brad Pitt (Wardaddy), Logan Lerman (Norman, Machine), Shia Labeouf 

(Bible), Michael Pena ( Gordo ), John Bernthal (Grady) 

Hudba: Steven  Price  

Režie: David Ayer  

Film Železná srdce popisuje události  v Německu roku 1945, kdy sovětská 

vojska pomalu táhnou na Berlín.  Spojenci však mají problémy se ztrátami tanků 

Sherman. Don ( Brad Pitt ) slíbil svým bratrům ve zbrani, že válku přežijí. Jak se 

zdá, začíná s tím mít problémy. Hned na začátku spravují tank k dalším bojům a 

uklízejí zbytky hlavy svého druha. K tomu všemu Don dostane naprostého 

zelenáče bez tankového výcviku Norma, který celou válku pracoval pouze 

s psacím strojem.  Norm je v bojích roztěkaný a neposlouchá rozkazy (pár z nich 
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jako např.  roztřílet pro jistotu všechno kulometem,  jdou opravdu špatně splnit. 

Objevují se i střety s 12letými Hitlerjugend a silně zfanatizovanými jednotkami 

Waffen SS. Kdo nechce bojovat, je pověšen na lampách. Wardaddy  později 

dostane za úkol bránit se svým tankem křižovatku, přes kterou má přejít asi 300 

vojáků SS. K tomu dostane další 4 tanky. Všechny kromě jeho jsou zničeny 

jedním německým tankem Tiger. Když přijedou na křižovatku, zasáhne je 

z dálky protitankové dělo. Naštěstí zasáhne pouze pás, ale tank není schopen 

jízdy, avšak Wardaddy , Machine , Gordo , Grady a Bible se rozhodnou bojovat. 

Jak to dopadne? Nenechte si to ujít v kinech Premiere Cinemas.    

Hodnocení filmu podle ČSFD: 78 % 

Klady: Skvělé obsazení, hudba, skutečnost 2. světové války 

Zápory: Masakr-hodně drastické 

Jakub Rezek 

Film Hobit: Bitva pěti armád 
Hrají: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Cate Blanchett, Elijah Wood,  

Evangeline Lilly, Hugo Weawing, Orlando Bloom a další  

Hudba: Howard Shore 

Režie: Peter Jackson 

Potom,  co  dobyla Thorinova společnost Osamělou horu, nechtěně vypustila i 

draka Šmaka na Jezerní město. Bard však město nějak ubránil a spojil se 

s lesními elfy. V Thorinovi však vyklíčila jeho duševní nemoc, kterou měl i jeho 

děda, a to posedlost zlatem. Tím pádem Thorin se rozhodl bránit horu tělem i 

duší. Jenže jeho skupina doufá, že už nebude muset dojít k dalším šarvátkám, 

zvlášť ne s elfy a lidmi, a tak Bilbo Pytlík uteče a dá spojeným armádám 

největší klenot: srdce hory. To Thorina ještě víc naštve, ale už s tím nebude 

moct nic dělat. Thorin i elfové a lidi se totiž dozvědí o masivním útoku skřetů, 

který se na ně chystá. Spojí se tři armády proti té druhé, nebo to bude zánik lidí, 

elfů a trpaslíků a nadvláda skřetů ve Středozemi? Premiéru si nenechte ujít už 

11. prosince 2014. 
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Klady: Hollywoodský trhák, skvělé obsazení, další skvělá trilogie Petera 

Jacksona 

Zápory: určitě příliš drahé kino  

Jakub Rezek 

Film Tučňáci z Madagaskaru 
Hrají: Benedict Cumberbatch, John Malkovich, Annet Mahendru a další 

Hudba: Lorne Balfe 

Režie: Eric Darnell a Simon J. Smith 

Skipper, Kowalski, Rico a Vojín mají před sebou další tajnou misi. Tentokrát 

proti nebezpečnému Octaviovi Brinenovi, který je velice úspěšný vědec. 

Zároveň však skrývá druhou tvář a to v podobě obří slizké chobotnice. K tomu 

všemu se objeví i další konkurenční špionážní parta Severák, takže Skipper má 

hned dva problémy. 

Klady: rodinný film, komedie 

Zápory: Dreamworks začíná dávat různé příběhy vedlejších hrdinů , kteří jsou ze 

starších filmů. Studiu už asi dochází nápady . 

Jakub Rezek 

Rozhovor s paní učitelkou 
Mgr. Markétou Zemanovou 
Co jste dělala, než jste nastoupila na naši školu? 

„Učila jsem na jiné škole na 1.stupni a balet. No, a potom jsem byla na mateřské 

dovolené“ 

Baví vás být učitelkou ? 

„Učit mě baví, je to velmi kreativní činnost“ 

Trestáte někdy děti? A jak?  

„Trestat nemusím, u nás ve třídě na hodné i na zlobivé děti dohlíží pejsek 

s kočičkou“ 

Jste na děti milá nebo někdy zakřičíte? 

„Někdy zvýšit hlas musím, zvláště, když špatně slyší“ 

Máte ráda kolektiv učitelů na 1.stupni nebo byste něco změnila? 
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„Všichni jsou tady moc milí“ 

Čaj nebo káva? 

„Čaj, nejlépe s citronem“ 

Film nebo nakupování? 

„Film a divadlo“ 

Máte radši dívky nebo chlapce? A nebo je nedělíte? 

„Nerozlišuji mezi pohlavím, mám ráda temperamentní děti“ 

Jsou na Vás děti hodné nebo tu jsou i drzé děti? 

„Myslím, že se máme rádi navzájem“ 

Oblíbená květina? 

„Růže“ 

Andrea Vasileska 

 

Představujeme některé střední školy pro naše 
žáky 9. tříd 

SOŠ pro administrativu EU - STÁTNÍ 

Tato škola nabízí čtyři obory: 

  Provoz diplomatických služeb 

 Právní administrativa 

 Řízení lidských zdrojů 

 Mediální komunikace 

Škola sídlí v Praze v Horních Počernicích.  Jejich prostředí je velmi příjemné a 

škola je multifunkčně vybavená moderní technologií. Taky na ni nevezmou 

každého. Do příštího roku budou přijímat 180 žáků do šesti tříd.  Dny 

otevřených dveří se konají  od listopadu do března každou první středu v měsíci, 

vždy od 14:00 do 19:00. 

Střední škola gastronomická a hotelová - STÁTNÍ 

Tato škola nabízí šest oborů: 

 Kuchař – číšník 

 Cukrář 

 Hotelnictví 

 Cestovní ruch  

 Gastronomie 

http://www.skola-eu-praha.cz/cs/provoz-diplomatickych-sluzeb
http://www.skola-eu-praha.cz/cs/pravni-administrativa
http://www.skola-eu-praha.cz/cs/rizeni-lidskych-zdroju
http://www.skola-eu-praha.cz/medialni-komunikace
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Škola se nachází na Praze 4 – Braník. Vzhled nemůžu posoudit z vlastní 

zkušenosti, ale základním vybavením je škola údajně vybavena.   

Obchodní akademie Heroldovy sady - STÁTNÍ 

 Škola nabízí dva obory: 

 Ekonomické Lyceum 

 Obchodní akademii 

Školu najdete ve Vršovicích na Praze 10. Budova je pěkná a všechny třídy jsou 

plně vybaveny. V příštím roce se budou otevírat tři třídy ekonomického lycea a 

jedna třída obchodní akademie. Den otevřených dveří proběhne 13. ledna 2015 

od 17,00 hodin. 

Nikola Filipová 

Turnaj ve florbalu dívek 
V úterý 25. listopadu 2014 se v tělocvičně Základní školy Nad Přehradou 

uskutečnil turnaj ve florbalu dívek v rámci Poháru starosty městské části Praha 

15.  Naši školu pod vedením Z. Doležalové reprezentovaly ze třídy IX.A Denisa 

Čamdžič, Andrea Vasileska, Karolína Kušková, Kristýna Váňová, Aneta 

Jurošková a ze třídy IX.B Šárka Šťávová, Tereza Lipárová, Adéla Jedličková, 

Denisa Bohdalová, Erika Senohrábková. Dívky obsadily druhé místo. 

Naše utkání: 

 ZŠ Křimická 0:5 

 ZŠ Nad Přehradou 1:1  

 ZŠ Hostivař 3:3 

 ZŠ Veronské náměstí 7:2 

Celkové umístění: 

1. ZŠ Křimická 

2. ZŠ Hornoměcholupská 

3. ZŠ Nad Přehradou 

4. ZŠ Hostivař 

5. ZŠ Veronské náměstí 

Karolína Kušková 

Turnaj ve florbalu chlapců 
Ahoj, já Vás vítám u dalšího dílu realisty a dnes si můžete přečíst o našich 

úspěších ve florbalu kategorie kluků. Vše ostatní už poví tabulka: 
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XXX 

ZŠ  

Nad 

Přehradou 

ZŠ 

Veronské 

náměstí 

ZŠ 

Hornomě-

cholupská 

ZŠ 

Hostivař 

ZŠ 

Křimická 
Body 

ZŠ  

Nad 

Přehradou 

XXX 2.3 8:3 2:3 1:7 2b 

ZŠ 

Veronské 

náměstí 
3:2 XXX 6:3 5:6 3:5 4b 

ZŠ 

Hornomě-

cholupská 
3:8 3:6 XXX 3:3 3:7 1b 

ZŠ 

Hostivař 3:2 6:5 3:3 XXX 1:6 5b 

ZŠ 

Křimická 7:1 5:3 7:3 7:3 XXX 8b 

 

A ještě jmenovitě naše reprezentanty: David Aizner, Tomáš Šťastný, Marek 

Prokop, Viktor Navara, Jakub Štěpnička, Mareš Jáchym, Lukáš Bruna a Hubert 

Kurz. 

Tato soutěž se nám sice úplně nezdařila, ale snad se nám poštěstí jinde.  

Marek Prokop 

 

Tipy na vánoční pečení 
Perníčky od babičky 

Na perníčky budete potřebovat: 

půl kila hladké mouky 

 19 dkg práškového cukru 

 12,5 dkg másla nebo Hery (rozpuštěné) 

 15,5 dkg medu 

 3 celé vejce 

 1 polévková lžíce mleté skořice 

 5 - 6 ks mletých hřebíčků 
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 3 - 4 zrnka nového koření 

 1 lžička jedlé sody 

Uděláme těsto a dobře vypracované necháme uležet nejlépe přes noc. Vyválíme 

na pomoučněném vále na výšku asi 3 mm a vykrajujeme různé tvary. Dáváme 

na vymazaný a vysypaný plech (lépe pečící papír), pečeme v horké troubě a 

ještě horké potřeme rozšlehaným vejcem (celým). Pečeme při 150° Celsia asi 10 

minut. 

       Zuzana Macháčková 

 

 


