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Š�ASTNÉ A VESELÉ 
V listopadu nám Martin na bílém koni senza�n� p�inesl sníh. I když dlouho nevytrval, 
byl p�íjemným p�ekvapením. Te� v prosinci vám redakce školního �asopisu p�ináší 

dalšího Realistu a doufáme, že ten vydrží na vašich stolech alespo� po tu dobu, 
než si ho p�e�tete. Letos druhé �íslo Realisty vám mimo jiné nabídne 

i �lánek o zajímavém po�inu ze strany Mgr. Rudolfa Hl�žeho 
s názvem: „Poznej a Chra�“. Nebude chyb�t ani rozhovor, 

tentokrát s t�ídní u�itelkou I.A Mgr. Lenkou P�ibovou, ale 
p�e�íst si m�žete i mnoho dalších zajímavých �lánk�. Dále bych 

cht�l p�ipomenout, že naše e-mailová adresa 
MS.Realista@seznam.cz stále trvá, proto pište dál nejen 

nápady, názory, p�ipomínky, ale t�eba i vaše hodnocení. Každý 
e-mail bude pozorn� p�e�ten a každá otázka pravdiv� zodpov�zena. 
Vánoce a Silvestr se k nám blíží ob�ím krokem, tak mi nezbývá nic 
jiného, než pop�át všem �tená��m Realisty: „Veselé Vánoce 

a š�astný nový rok“ 

Lukáš Vít�, šéfredaktor  

Rozhovor s paní u�itelkou Lenkou P�ibovou 
Není to moc velká zát�ž být u�itelka prv�á�k�? 
No tak zát�ž to samoz�ejm� je hlavn� tehdy, když je jich takhle velký po�et.Letos jich 
totiž máme 26 a p�edloni jsem jich m�la 30 ve t�íd�. Tak to se musím hodn� otá�et jak 
já, tak i d�ti .Ten ideální po�et by byl tak n�kde kolem 20. 

Jak se vám s novými prv�á�ky za�ínalo? 
 Za�ínalo se jako s každými prv�á�ky. Já mám trochu strach, jaké d�ti p�ijdou,jací 
budou rodi�e, jakou budou mít chu� d�ti do u�ení a jaký se sejde 
kolektiv. Na tom také hodn� záleží. 

Cht�la jste vždy u�it první t�ídu, nebo vyšší ro�ník? 
 Abych popravd� �ekla, tak radši ty nižší ro�níky. .Nejvyšší ro�ník 
sem u�ila t�etí,ale n�kdy bych tu 4. – 5.t�ídu u�it i cht�la, protože 
tam je zase úpln� jiná práce než s t�mi menšími ro�níky.Ale te� 
bych radši z�stala u t�ch nižších. 

Nechala jste n�kdy propadnout prv�á�ka? 
Propadnout prv�á�ka bych nenechala, protože se mi to 
nelíbí. Na fakult� nám vždy �íkali, že je nejhorší vrátit 
dít� do školky, což m�že existovat. Takže bych ho v první 
t�íd� ur�it� nenechala propadnout, protože potom to dít� 
ztratí motivaci, už se nechce u�it a do školy se mu nechce 
chodit. Takže propadnout v první t�íd� ur�it� NE, ale 
potom už samoz�ejm� ano. 
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Je t�žké oznámit rodi��m n�jakou nep�íjemnou v�c o jejich dít�ti? 
 To je hodn� t�žké. Záleží hlavn� na rodi�ích, jestli jsou ochotni spolupracovat se 
školou. Já jim musím �íct po pravd� n�jak taktn� s citem, aby se na m� nenaštvali, že 
to jejich dít� n�co neumí, nebo že n�co provedlo a nebo se n�co vážného stalo. Takže 
je to hlavn� o spolupráci mezi rodi�i a školou. Mám z toho vždy strach a obavy, ale 
zatím jsem vždy m�la št�stí na rodi�e, že byli ochotní a vst�ícní. Hlavn� rodi�e musí 
pochopit, že já tady nejsem od toho, abych to jejich dít� potáp�la nebo abych mu n�jak 
ubližovala, že jsem tu od toho, že mu chci pomoci zrovna tak jako oni a že chceme 
v podstat� tu stejnou a spole�nou v�c - že chceme, aby to dít� m�lo úsp�ch. 

Lenka Pechová a Bianca Kurzová 

Zajímavé vyu�ování ve t�íd� V. A 
V úterý 30. �íjna 2007 uspo�ádala naše t�ída V. A t�ídní divadelní festival v nov� 
otev�ené u�ebn� dramatické výchovy. 24 d�tí v šesti skupinách si p�edem nacvi�ilo 
pohádku od Ji�ího Havla: Jak se z Honzy stal princ Hondibur. Skupiny se hodnotily 
navzájem. Nakonec byla vybrána nejlepší skupina a také nejlépe zahrané jednotlivé 
postavy. 

Eliška He�manská, t�ída V.A 

Jak probíhal Halloween na škole 
Paní u�itelky Jacková a Zelingerová v dob� Duši�ek vypráv�ly všem žák�m, co je to 
Halloween. Na prvním stupni byla atmosféra úžasná. Žáci na tomto stupni nosili 
oble�ení jako d�ti v Americe. Jak žáci na prvním stupni, tak i žáci na druhém stupni 
nadšen� poslouchali vypráv�ní o halloweenských oslavách.Dokonce i ti nejv�tší 
zlobivci naslouchali. U�ebna angli�tiny byla vyzdobená vydlabanou dýní se sví�kou 
uvnit�, pavouky z papíru, plakáty s nápisy Halloween a u nich byly nakresleny 
pavu�iny, nože s krví, duchové a r�zné jiné v�ci. Myslím si, že tato akce se povedla 
a žáci i paní u�itelky na angli�tinu byli spokojeni.  

Dan Zeman a Dan Miškovský 

Volejbalový  kroužek 
Volejbal vede pan u�itel Milan Kýpe� a koná se vždy od 14:00   
do15:30 hodin. Je to sport pro všechny chlapce a dívky, kte�í 
se umí hýbat. Volejbal se provozuje v malé t�locvi�n�. 
Kroužek funguje od zá�í a sou�asn� se u�í d�ti základním 
pravidl�m ve volejbale. 
Tento kroužek probíhá: 

� rozcvi�ka(nácvik �inností) 
� rozehrání ve dvojici 
� rozehrávka na sí�(sme�) 
� podání ze základní �áry(spodní a vrchní) 
� rozestav�ní do t�í družstev 
� a na záv�r se hraje zápas 
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Mezitím jsou i p�timinutové p�estávky a �as na pití. Hrá�� vždy hraje šest a st�ídají se 
po každém kole zápasu. 
Tento kroužek navšt�vují tito žáci: 
Z d�v�at to jsou: 
Dana Pokorná, Alexandra Ešpandrová, Bára Sp�vá�ková, Tereza Ho�ejší, Anežka 
Konrádová, Kristýna Urbanová, Ivana Jind�ichová, Klára Hostonská, Anna Je�ábková, 
Bára �umriková, Kristýna Hošková, Adriana Jandová, Nicole Heroldová, Lenka 
Andrášová,  
A z kluk�: 
Tomáš Zoba�, Vitalij Grygorskyj, David Brunner, Jakub Ko�enek, Robin Gütl 

Veronika Bálková a Dana Pokorná 

Turnaj ve vybíjené 
V sobotu dne 3. listopadu 2007 na Základní škole Hornom�cholupská se uskute�nil 
4. ro�ník turnaje ve vybíjené smíšených družstev mladších žáky� 
a žák� o putovní pohár m�stské �ásti Praha 15. Zú�astnilo se 
7 družstev,  proto se hra rozd�lila do 2 skupin. Jedna byla 
po t�ech a druhá po �ty�ech družstev. Na základ� výsledk� 
ve skupinách se potom hrálo o celkové po�adí. 
Zš Hornom�cholupskou reprezentovali: 
Z d�v�at: Anna Mošni�ková, Tereza Ho�ejší, Eliška 
He�manská, Kate�ina Rašplová, Anežka Konrádová, Sabina 
Šmolíková, Tereza R�ži�ková,  
Z kluk�: Alexandr Paur, Tomáš Bui, Josef Škoda, Lukáš 
Karban, Josef Tobiáš 
Kone�né po�adí: 
1. Základní škola Kolovraty 
2. Základní škola K�imická, Praha 10 
3. Základní škola Hornom�cholupská, Praha 10 
4. Základní škola Pošepného nám�stí, Praha 4 
5. Sokol Kobylisy, Praha 9 
6. Školní sportovní klub Pošepného nám�stí, Praha 4 
7. Základní škola Brigádník�, Praha 10 
Z každého družstva byl na záv�r vyhlášen jeho nejlepší hrá�. Z naší školy byl vybrán 
Alexandr PAUR. 
Sou�ástí turnaje byly i dopl�kové sout�že. (prolézání družstev obru�í, hod mí�em na 
koš, hod houbou na cíl, házení kostkou.) 
Základní škola Kolovraty obhájila vít�zství z minulého roku. 

Karim Kelifa,Vašek Blahník 
 

Turnaj v košíkové (dívky) 
Dne 23.11.2007 se odehrál dív�í turnaj v basketbalu. Turnaj se odehrával na území 
ZŠ Veronské nám�stí jako jedna z mnoha sout�ží o pohár starosty m�stské �asti Prahy 
15. Každý zápas m�l dva polo�asy, vždy po 6 minutách. V zápasech hrálo za každý 
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tým 5 dívek,ale mohlo se i st�ídat. Naši školu reprezentovaly Lenka Melounová, 
Dominika Pohunková, Dominika Hornáková, Anna H�rková, Klára Müllerová a Anna 
Je�ábková. První zápas odehrálo naše družstvo se ZŠ K�imická od 10:30 hod. Už od 
úvodních okamžik� byla vid�t p�evaha našeho týmu, a tak byl stav po prvním polo�ase 
18:0. I  

Druhá p�le se hrála v rychlém tempu a zápas skon�il naší jasnou výhrou 42:0. Druhý 
zápas sehrál náš tým od 11:00 proti ZŠ Veronské nám�stí. Nechci vypadat jako zaujatý 
autor, ale zeptejte se kohokoli, kdo tento zápas vid�l a bude konstatovat to samé. 

Neobjektivnost rozhod�í byla vid�t na první pohled. 
Rozhod�í pískala jednozna�n� proti nám, až jsem si 
myslel, že se z neutrálního strážce pravidel stal 6. �len 
soupe�ova týmu. Proto byl stav po první p�li „jen“ 
14:0 pro nás. Druhý polo�as prob�hl op�t v naší režii. I 
p�es snahu rozhod�í vyhrálo naše družstvo suverénn� 
v pom�ru 28:0. Další zápas jsme sehráli proti ZŠ 
Hostiva� od 11:30. Zápasu op�t dominovaly naše 
hrá�ky. Stav po první p�li 24:0. Naše hrá�ky 

byly p�i st�elecké chuti i v druhé p�li, a tak deklasovaly soupe�ky v kone�ném 
pom�ru 52:0. Poslední zápas sehrálo naše družstvo se ZŠ Nad P�ehradou 
od 12:00. Stav po první p�li 17:2. I druhá p�le p�inesla p�knou 
podívanou a kone�ný stav také nevypadal špatn�- 29:4. Ve 13:15 
za�alo slavnostní vyhlášení, kde se ur�ilo kone�né po�adí všech 
škol, rozdaly se diplomy a pogratulovalo vít�z�m. Dívky z naší 
školy zvít�zily s p�ehledem a jako cenu si odnesly nový 
basketbalový mí�. I když se o vít�zství nejvíce zasloužily Lenka 
Melounová a Dominika Pohunková, výkon všech hrá�ek 
byl hodný obdivu. Je pot�eba �íci,že i když naše družstvo 
vyhrálo, ostatní týmy nám byly d�stojnými soupe�i. 
Záv�rem bych cht�l všem dívkám našeho týmu 
pogratulovat k vít�zství a pod�kovat za výborný výkon, 
p�edvedený na turnaji. 

Lukáš Vít�, šéfredaktor 

Košíkova chlapc� - telegraficky 
Dne 27.11.2007 se konal na Základní škole Veronské nám�stí turnaj v košíkové 
chlapc�. Turnaje se zú�astnily všechny školy z naší m�stské �ásti. 
Naši školu reprezentovali: Martin Hampejs, Jirka Brožek, Honza Mareš, Vitalij 
Grygorskyj, David Brunner, Patrik Ko�ínek, Tomáš Zoba�. 
Pr�b�h jednotlivých zápas�“ 
1. zápas: Hornom�cholupská – K�imická, první polo�as 10:0, kone�ný výsledek 20:0     
2. zápas: Hornom�cholupská - Veronské nam�stí, první polo�as 12:5, kone�ný 
výsledek 15:9 
3. zápas: Hornom�cholupská – Hostiva�, první polo�as 10:4, kone�ný výsledek 20:4 
4. zápas: Hornom�cholupská - Nad P�ehradou, první polo�as 6:4, kone�ný výsledek 
14:9 

Celkové po�adí 

1. ZŠ Hornom�cholupská 

2. ZŠ Nad P�ehradou 

3. ZŠ Veronské nám�stí 

4. ZŠ Hostiva� 

5. ZŠ K�imická 
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Naše družstvo se po velmi dobrém výkonu stalo vít�zem turnaje. Po�adí družstev: 
1. ZŠ Hornom�cholupska 
2. ZŠ Veronské nám�stí 
3. ZŠ K�imická 
4. ZŠ Nad P�ehradou 
5. ZŠ Hostiva� 

Redakce �asopisu 
 

Kinderiáda 
Naši školu reprezentovali: 
2. ro�ník - Šárka Štávová, František P�ib 
3. ro�ník - Vladislava Volková, Tomáš Kucmocht 
4. ro�ník - Kate�ina Rašplová,  Tomáš Van�k 
5. ro�ník - Karolína Fajcová, Petr Malík 
Závody se uskute�nily 6.11. 2007 na Strahov�. 
Kinderiáda jsou atletické závody ur�ené pro žáky 
2. - 5. t�íd základních škol (název závodu vznikl 
inspirací z �ady výrobk� KINDER). 
Letos se konal již 10. ro�ník Kinderiády. Závod� 
se zú�astnilo 29 školních družstev z Prahy. Školu 
reprezentovali vždy jeden chlapec a jedna dívka z 
každého ro�níku. 
1. disciplína: b�h na 60m 
2. disciplína pro 2. ro�ník: skok daleký z místa  
2. disciplína pro 3. a 4. ro�ník: hod plným mí�em 
2. disciplína pro 5. ro�ník: skok daleký 
3. disciplína: štafeta 4 x 100m 
Naši závodníci se v silné konkurenci neztratili. Nejlepších výkon� dosáhl Petr Malík, 
který obsadil 3. místo v b�hu na 60 m a 6. místo ve skoku dalekém a Karolína Fajcová, 
která byla v b�hu na 60 m pátá. 
Vedoucí družstva byla paní u�itelka Milena Kožová. 
Umíst�ní škol: 1. ZŠ CAMPANUS z Prahy 11 
2. ZŠ JIT	NÍ z Prahy 4 
3. ZŠ JESENIOVA z Prahy 3 
12. ZŠ HORNOM
CHOLUPSKÁ 

Michael Drahoš a Jakub Demartini 
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Poznej a chra�! 
Jist� jste si již všimli,že na naší škole se objevila nová sout�ž s názvem: „Poznej a 
Chra�“, kterou po�ádá Mgr. Rudolf Hl�že. Protože se jedná o sout�ž p�írodopisnou, 
zaujme p�edevším milovníky p�írody. Cíl sout�že je poznat a hlavn� 
pojmenovat 5 vystavených p�írodnin. Sout�že se mohou zú�astnit 
nejen žáci druhého stupn�, ale i zam�stnanci školy. Sout�ž se 
rozd�luje na 5 kategorií. Každá kategorie je ozna�ena písmenem viz 
tabulka. Každá kategorie je jinak hodnocena (Od nižších ro�ník� se 
nepožadují takové znalosti, jako od vyšších ro�ník�). Jestli se 
chcete zú�astnit této sout�že, tak si musíte obstarat sout�žní lístek. 
Pro ten si m�žete dojít do kabinetu P	. Lístek vyplníte a vhodíte do 
sout�žní schránky s logem sout�že, která se nachází ve 3. pat�e naproti u�ebn� 

p�írodopisu. Celkový po�et sout�žních kol je 5. Z tohoto 
po�tu už dv� kola prob�hla a t�etí se p�ipravuje. Ú�ast 
sout�žících byla celkem slušná. V prvním kole 73 
sout�žících a v kole druhém sout�žících 68. Vít�ze všech 
kategorií obou kol najdete v tabulce. Pozorované 
p�írodniny musí být vystavené alespo� 5 pracovních dní, 
aby si je mohli všichni pozorn� 
prohlédnout. Po ukon�ení 
jednotlivých kol a vyhodnocení všech 
sout�žních lístk� se výsledky 
všech kategorií objeví na 
nást�nce poblíž sout�žní 

schránky. Vít�zové jednotlivých kol v každé kategorii 
jsou ocen�ni symbolickou cenou. Zapojit do sout�že se 
m�žete, i když jste p�edchozí kola vynechali. Na výb�ru 
pozorovaných p�írodnin se m�žete podílet i vy. Jestli 
vlastníte zajímavý minerál nebo vám na zahrad� roste atypický strom a znáte celý 

název, tak p�ineste kámen �i v�tvi�ku a domluvte se 
s po�adatelem sout�že. V dalším kole m�že být jednou 
z p�ti správných odpov�dí název zrovna vaší p�írodniny. 
I když cíl sout�že je pojmenovat p�írodniny, skrytý význam 
je uv�domit si, že p�íroda kolem nás je ni�ena a 
zne�iš�ována a že je nutné ji chránit. Já osobn� hodnotím 
tuto sout�ž, jako dobrý zp�sob, jak si prohloubit 
p�írodopisné v�domosti, a také jako p�íjemné zpest�ení 
školního d�ní. Rozlou�ím se s vámi sloganem, který však 
není z mé hlavy: „Neváhejte, zapojte se i vy a ukažte, co ve 

vás je!“ 

Za získaný materiál, pot�ebný k napsání �lánku d�kuji p�íslušným osobám. 
Lukáš Vít�, šéfredaktor 

Výherci 1. kola 

A Karolína Bohdalová 

B 
Klára Kratochvílová, 
Klára Hostonská, 
Tomáš Hynek 

C Petr Havlí�ek 

D Dominika Hornáková 

Z Alena Svobodová, 
Tomáš Svoboda 

A Šesté t�ídy 

B Sedmé t�ídy 

C Osmé t�ídy 

D Deváté t�ídy 

Z Zam�stnanci 

Výherci 2. kola 

A Andrea Plecitá 

B Jan Rašpl 

C Kate�ina Holubová 

D Klára Müllerová 

Z Mgr. Dagmar Vlková 
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A - opak p�íletu 
B - svetr ke krku 
C - krepový papír (hovorov�) 
D - mlá�ata slepice   
E - otec ku�at 
F - domácky Miroslava 

Zkuste si k�ížovky! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A       

B 
 

     

C        

D       

E        

F       

1 2 3 4 5 

A      

B      

C      

D      

E      

 1 2 3 4 5 

A k     

B k     

C k     

D k     

E k     

F k     

G k     

A - rodinné zázemí 
B - milá pomoc 
C - velká kovová nádoba 
D - podp�ra (jinak) 
E - velký ješt�r 

A - M�sto,ve kterém strej�ek Nimra koupil šimla…….. 
B - Pomluvy 
C - Divo�ák 
D - N�ž 
E - Barevné �ásti rostlin…… 
F - �erné zví�átko ryjící po zemí….. 
G - Ty�inka ke psaní na tabuli….  


