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To nejlepší nakonec  
Ve školním roce 2007/2008 jsme m�li v plánu vydat �ty�i �ísla Realisty. T�i �ísla jste již m�li 

možnost si p�e�íst a te� držíte v rukou letos �tvrté a poslední �íslo Realisty. Doufám, že se 

vám bude líbit.  

Je kv�ten a pomalu se k nám za�íná p�ibližovat konec školního roku. Není to nic tak 

hrozného, protože sta�í po�kat dva m�síce a vše se vrátí k normálu. Samoz�ejm� i Realista tu 

bude pro vás v p�íštím školním roce, bohužel se zm�nami ve složení redak�ní 

rady. První zm�na, která je už jistá, je zm�na šéfredaktora. Protože já 

stejn� jako všichni letošní devá�áci budu za rok n�kde úpln� jinde na 

st�ední škole, je t�eba za mne najít náhradu. Jiné zm�ny v redak�ní 

rad� na p�íští rok zatím nejsou známy. 

Záv�rem bych cht�l jménem celé redakce pod�kovat Karlu Kašparovi 

a Ji�ímu Doutná�ovi za to, že nám poskytli základy žurnalistiky a 

umožnili nám tvorbu �asopisu. Svým jménem bych cht�l pod�kovat 

Realistovi za to, že m� obohatil za cenné zkušenosti, které se mi mohou hodit v dalším život�. 

Takže vám p�eji p�íjemné po�tení a zase n�kdy u Realisty nashledanou.  

Lukáš Vít�, šéfredaktor  

Rozhovor s Mgr. Karlem Kašparem 
Jak dlouho u�íte na této škole a jak se vám tu líbí ?  
Na této škole u�ím osm let . Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš 
ty klady. 

Pro� u�íte a pro� zrovna �eský jazyk ? 
�eský jazyk jsem si vybral, protože m� vždy bavila literatura. U�ím proto, že mi vyhovuje 
povolání plné zm�n a p�ekvapení, nebavilo by m� sed�t v kancelá�i a vypl�ovat papíry, baví 
m� práce s d�tmi. 

U�il jste n�co jiného a n�kde jinde ? 
Tohle je druhá škola, kde u�ím.D�íve jsem u�il na Základní škole v Mod�anech.U�ím 
p�edevším své p�edm�ty - �eský jazyk, ob�anská výchova a t�lesná výchova, ale u�il jsem i 
jiné p�edm�ty, nap�íklad pracovní �innosti,  rodinnou výchovu a hudební výchovu…  
V sou�asné dob� u�ím také vlastiv�du v 5. t�íd�.  

Co jste cht�l d�lat jako malý ? 
V nižším v�ku jsem nem�l p�edstavu o svém budoucím povolání.Pozd�ji by m� bavilo 
pracovat jako sportovní noviná�, ale zásadním nedostatkem byla moje neznalost cizích jazyk�. 
Proto zvít�zila druhá zajímavá alternativa - stát se u�itelem. O tom jsem za�al uvažovat 
zhruba od poloviny studia na gymnáziu.  
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Je n�co, co byste ješt� rád u�il ? 
D�íve jsem cht�l u�it zem�pis, který m� jako žáka docela bavil. 

Co d�láte, když neu�íte ? 
K mým zálibám pat�í sport, kterému jsem se dvacet let v�noval závodn� a v sou�asné dob�, 
pokud mi to zdraví a �as dovolí, si jdu ješt� zasportovat.Další zálibou je �etba a turistika -  
baví m� poznávat pro mne dosud neznámá místa.  

Pamatujete si na sv�j první den v roli u�itele ? 
Mlhav� si na sv�j první den  vzpomínám. U�il jsem m�síc a potom jsem šel na vojnu. 
S tehdejšími žáky jsem si rozum�l, dokonce mi psali dopisy na vojnu. Asi to bylo i ovlivn�no 
tím, že jsem byl tehdy jediný mladý muž na škole.  

Jaký jste byl žák ?  
Ve škole jsem byl vždy docela rád, i když moje výsledky nebyly  ve 
všech p�edm�tech úpln� výborné. 

Jací jsme my ? 
Žáci v každé t�íd� byli, jsou a budou r�zní. N�kterým 
škola jde, jiní se musí hodn� u�it a další škola nebaví. 
Tohle je asi stejné jako d�ív.  

Myslíte si, že je to dnes t�žší  ,,u�it‘‘ a ,,u�it se ‘‘ ? 
Žák�m se dnes nabízí velké množství možností ve vzd�lávání, z kterých si musí um�t vybrat 
to nejužite�n�jší a nejp�ijateln�jší. U�í se také u�itelé, musí um�t p�ijímat  novinky . Pro ob� 
skupiny je asi náro�n�jší si um�t vybrat. Komu se to poda�í, má snadn�jší cestu . 
D�kuji za rozhovor 

Michael Drahoš a Jakub Demartini 

Dramatický kroužek na škole 
Ptáte se, co je to dramatický kroužek? 

To je jednoduchá odpov��. Je to kroužek, na kterém si užijete spoustu legrace. St�ední škola, 

která sídlí na naší škole, pro nás minulý m�síc 

p�ipravila ukázku, jak by to mohlo probíhat. 

A tak nalákala chlapce a d�v�ata z r�zných t�íd. 

Tento kroužek je pro druhý stupe� základní 

školy. Nap�. si m�žete z židle p�edstavit lo�, 

batoh, pistoli a jiné r�zné v�ci. Na tomto 

kroužku se u�íte vše o divadle. Také se budou 

nacvi�ovat r�zná p�edstavení, situace v r�zných 

záležitostech. Zkusíme si vyrobit masky a 

možná také ma�ásky.Vedoucí kroužku Marek 

nám �íká, že se nemáme styd�t, a když se 
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budeme cítit trapn�, máme to �íct a on nám pom�že. Tak to poj�te alespo� vyzkoušet, nuda 

tam ur�it� nebude. 

Organizátorem je Marek Remiš. 

Dramatický kroužek za�al 10. b�ezna 2008 a bude každé pond�lí v u�ebn� dramatické 

výchovy od 16:00 do 18:00 hodin.Kroužek je do konce tohoto školního roku zdarma. 

A tady máte kontakt: marek.remis@seznam.cz. 

Václav Blahník, Ond�ej Cabaj 

HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY 
35 LET OD ZALOŽENÍ NAŠÍ ŠKOLY 
Cht�li bychom vám �íci n�co o naší škole. 

Zjistili jsme, že byla otev�ena 1.zá�í roku 1974. Takže p�íští rok budeme oslavovat 35 let od 

jejího založení. 

Naše škola byla v roce  1992 za�azena do sít� základních škol jako škola se t�ídami 

s rozší�enou výukou francouzského jazyka. V uplynulém období se jí poda�ilo navázat 

kontakt nejen se školami ve 

francouzsky mluvících zemích, 

ale také s odbornými pracovišti 

ve Francii.Touto cestou se 

otev�ely velké možnosti pro 

získávání zkušeností pro výuku 

francouzského jazyka, ale i 

dalších odborných p�edm�t�, 

které jsou zde vyu�ovány. Mezi 

konkrétní formy spolupráce pat�í 

pravidelná korespondence, vým�na školních pom�cek, audio a video kazet, výukových 

program� na  osobních po�íta�ích.Prosp�šné jsou i obohacování žákovské a u�itelské 

knihovny a vým�nné zájezdy se zam��ením na jazykové zdokonalování a kulturn� vzd�lávací 

obohacování v�domostí. Spolupráce byla také navázána s Mezinárodním pedagogickým 

institutem v Sévresu a Centrem pro jazykovou a výchovnou spolupráci p�i Velvyslanectví 

Francouzské republiky. 

Na naší škole je t�icet u�eben. Vedle kmenových t�íd jsou tu také t�i menší u�ebny jazyk�, 

pracovny pro p�írodopis a fyziku, po�íta�ová u�ebna, audiovizuální u�ebna, u�ebna na 

hudební výchovu, dále u�ebna pro specifickou p�ípravu dívek, klubovna, malá a velká 
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t�locvi�na, žákovská a u�itelská knihovna, naše drahé infocentrum a nakonec, jak všichni 

víme, h�išt� za školou. Každé odd�lení školní družiny má svou pracovnu - hernu. 

Ke škole pat�í i jídelna, která dnes va�í již více než p�t set ob�d�. 

Dan Miškovský, Ji�í Mašek 

Vybíjená na škole 
Ve �tvrtek 6. b�ezna 2008 se na naší škole uskute�nil turnaj ve vybíjené. Doprovodem na 

turnaji byla paní u�itelka Zuzana Kozlová. Naši školu zastupovala d�v�ata z 5. a 6. t�íd. 

O první místo bojovaly tyto dívky z naší školy: 

HEROLDOVÁ Nicole - VI.A 

HRÁDKOVÁ Anna - VI.A 

SVOBODOVÁ Šárka - VI.A 

ŠT	PÁNKOVÁ Lenka - VI.A 

TOPOLÁNKOVÁ Anna - VI.A  vyhlášena jako nejlepší hrá�ka za družstvo 

SKÁCELOVÁ Veronika - VI.A 

SOSNOVÁ Katka - V.A 

R
ŽI�KOVÁ Tereza - V.A 

KRAJÍ�KOVÁ Kristýna - VI.A 

PLECITÁ Andrea - VI.A 

A další dívky  byly NÁHRADNICE: 

DUBIŠAROVÁ Pavla - V.A 

KRYŠKOVÁ Anna - V.A 

BRÁZDILOVÁ Kv�ta - V.A 

O po�adí na 2. -  4.míst� rozhodlo skóre ze vzájemných zápas�. 

A nakonec to dopadlo takto: 

1. místo -  Základní škola K�imická   8 bod� 

2. místo -  Základní škola Veronské nám�stí  4 body 

3. místo - Základní škola Hostiva�   4 body 

4. místo - Základní škola Hornom�cholupská 4 body 

5. místo - Základní škola Nad P�ehradou  0 bod� 

Veronika Bálková a Lenka Pechová 
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Zápis do prvních t�íd 
Zápis do prvních t�íd se konal ve st�edu 16. a ve �tvrtek 17. ledna 2008. Celkem bylo zapsáno 

51 d�tí, ale n�kte�í rodi�e žádali o odklad. D�ti p�išly k zápisu z t�chto mate�ských škol: 

Horolezecká, Bolo�ská, Milánská a Trhanovské nám�stí. U zápisu byly paní u�itelky 

z prvního stupn�. D�ti byly zkoušeny z po�ítání do deseti, z barev, také z básni�ek a i kreslily. 

Zápis byl v prvním pat�e ve t�íd� letošních prv�á�k�, kte�í se provizorn� u�ili v družin�. M�ly 

by vzniknout dv� t�ídy po 20 až 21 d�tech. 

Dana Pokorná a Bianca Kurzová 

Letní slavnosti 
Ve �tvrtek 19. �ervna 2008 se na naší škole odehrají LETNÍ SLAVNOSTI.Slavnosti se budou 

odehrávat venku, bude-li pršet, p�esunou se do školní budovy. Pro chlapce a 

d�v�ata je ur�eno dopoledne, odpoledne mohou p�ijít rodi�e. Informace 

nám podala paní zástupkyn� �editele Dagmar Vlková,které chceme touto 

cestou pod�kovat. Ú�astní se všechny t�ídy, dokonce i jednotlivá 

odd�lení družiny. Budou vystoupení tane�ní, hudební, hrané 

pohádky, sportovní sout�že, ukázka t�ídního �asopisu. Bude se 

dokonce prodávat slané pe�ivo, které pro nás upe�e 8.A. Myslíme, že se 

tato akce povede. Následuje podrobný rozpis, co si pro nás jednotlivé  

t�ídy p�ichystaly“ 

T�ída Co si pro nás naši spolužáci p�ipravili 
tane�ní a p�vecké vystoupení 

I.A 
prodej drobných výrobk� 

II.A pohádka o veliké �ep� 

kreativní barva 
II.B 

jóga pro d�ti 

relaxace sportem 
III.A 

prezentace výtvarné výchovy a pracovních �inností 

IV.A výroba bambulí 

prodej vlastních výrobk� 
IV.B 

sout�že pro d�ti 

V.A divadelní vystoupení 
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T�ída Co si pro nás naši spolužáci p�ipravili 
koncert - flétny 

prodej drobných výrobk� 

prodej t�ídního �asopisu 

hod talí�em na dálku V.B 
tane�ní vystoupení 

VI.A sout�ž SUDOKU 

hrajeme si a sout�žíme 
VII.A 

prodej vlastních výrobk� 

pohádka O Otesánkovi 

rytmické zpívánky v angli�tin� VII.B 
prodej výrobk� z výuky pracovních �inností 

prodej slaného pe�iva (sami upe�ou a prodají) 
VIII.A 

výroba slaného pe�iva 

VIII.B tane�ní vystoupení 

IX.A historie šermu, aerobik, hra na flétnu a zp�v 

prodej výrobk� 

sportovní sout�že IX.B 
k�ížovky 

ŠD A dramatické vystoupení 

ŠD B písni�ky a tancování 

ŠD C cvi�ení na rehabilita�ních mí�ích 

Dan Zeman Karim Kelifa 
 

N�co pro pobavení 
Pro� má datel zobák? 
- aby nemusel mlátit hlavou o strom. 

Co je velké um�ní? 
- bouchnout otá�ecími dve�mi. 

Kdy se blecha nejvíc roz�ílí? 
- když sko�í na pleš a dostane smyk. 

Jak snadno odnau�íte d�de�ka,aby si nekousal nehty? 
- když mu schováte zuby. 

Maminka volá na Petra. 
,,Pé�o,nevíš, kde je náš kanárek???‘‘ 
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,,N�kam zmizel,‘‘odpovídá Pé�a 
,,A kam?‘‘ 
,,Nevím.Já mu cht�l jenom vysava�em vy�istit pe�í�ka a najednou byl PRY�.“ 
 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

A 
      

B 
      

C 
      

D 
      

E 
      

 1 2 3 4 5 6 

A 
      

B 
      

C 
      

D 
      

E 
      

A Zbytek po ohni 
B Kousek  dál 
C Víko 
D Záv�s 
E Indiánský �lun 
 
3 tajenka (pokoj) 
 

A Prov�rka z �eského jazyka 
B Chyba (jinak) 
C Strunný hudební nástroj 
D Finan�ní trest 
E Velký obrázek 
 
3 tajenka (kytka) 


