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Realista je zp�t… 
Realista je zp�t a vy ho máte v ruce? Tak to vám 
gratuluji. Ahoj všichni, je tu nový školní rok, nový 
redak�ní tým, nová adresa.  
Tak a te� p�kn� popo�ádku. Opustil nás Lukáš Vít�. Nelekejte se, jen 
úsp�šn� dokon�il základní vzd�lání. A kdo je novým šéfredaktorem? P�ece já – Jakub 
Demartini. Držte mi palce. Moji milí zástupci jsou Michael Drahoš a Veronika Bálková 
a úpln� nová posila je  Petr Žižka. Zvýšili jsem po�et �ísel na osm –  protože víme, že všichni 
budete chtít do našeho �asopisu p�ispívat . A všem budoucím noviná�ským hv�zdám musím 
také sd�lit novou internetovou adresu: casopis.realista@centrum.cz. 
Prosím, prosím, bavte se s námi, diskutujte, pište, nesty�te se. M�jte své názory, nápady, 
nebo t�eba starosti . Proto jsme tady. A t�šíme se . 

Jakub Demartini 

Vzpomínka na absolventský proslov 2007/2008 
Vážený pane �editeli, vážení u�itelé, milí spolužáci. Dovolte mi, abych dnes, u p�íležitosti 
slavnostního rozlou�ení žák� devátých ro�ník� s vedením školy, pronesl pár slov. Sešli jsme 
se tu, abychom uzav�eli jednu kapitolu našich život�. Kapitolu, která z malých nevinn� 
vypadajících prv�á�k� za 9 let pe�livé práce a snahy u�inila tém�� dospívající jedince, 
absolventy základní školy, p�ipravené k dalšímu studiu, a� už na gymnáziích, st�edních 
školách, �i na u�ilištích. 
Když jsme poprvé p�išli p�ed budovu, ve které dnes stojíme, nemohli jsme si p�e�íst, že se 
jedná o základní školu, nedokázali jsme si spo�ítat drobné v kapse, ani jsme se neum�li 
podepsat. Dnes tém�� po 9 letech tohle vše zvládneme a zvládneme ješt� mnoho jiných v�cí, 
t�ch užite�ných i t�ch mén� užite�ných, které budeme rozvíjet v dalším studiu, �i využívat 

v následném život�. Ale škola nám nedala 
jen v�domosti, mnozí z nás si díky ní 
vybudovali p�átelství, která nám – v��me- 
vydrží hodn� dlouho. Škola nás nau�ila 
i týmové práci, která je všude pot�ebná. 
A když už tu mluvím o tom týmu, my jsme 
vlastn� takový tým. Už devátou sezónu 
vybíháme na pomyslné h�išt�, abychom 

hájili své barvy. Dostáváme i dáváme branky, ne 
vždy hrajeme podle pravidel a ob�as ud�láme i n�jaký ten nedovolený zákrok. Naše základní 
sestava se za tu dobu už také zm�nila. Párkrát to s námi nevypadalo dob�e, ale vždy jsme se 
dokázali vzchopit a dovést hru do vít�zného konce. Te� se nacházíme v kone�né fázi 
finálového utkání a výsledek je pro nás všechny p�íznivý. Te� se už �eká jen na to, až 
píš�alka rozhod�ího ukon�í hru posledním zvon�ním. 
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Ale za dobré výsledky týmu jsou vždy z velké �ásti odpov�dni trené�i. Proto bych te� cht�l za 
nás za všechny pod�kovat u�itel�m, kte�í nám v pozicích podobných t�m trenérským udíleli 
cenné rady, d�lili se s námi o své zkušenosti, m�li s námi trp�livost, mnohdy v�tší, než by se 
�ekalo, a tím vším si u nás, alespo� u n�kterých, vydobyli respekt, nikoli ten p�edepsaný, ale 
ten opravdový. Naše pod�kování si však zaslouží i další pracovníci školy. Nap�íklad pan 
školník, který se díky našim neopatrnostem a nehodám procvi�il t�eba v lezení na st�echu pro 
zakopnuté mí�e, v�šení strhlých záclon, opravování rozbitého nábytku a v dalších  
dovednostech si též zaslouží náš velký obdiv. Dále jsou to kucha�ky, které nám vyvá�ely 
všelijaké druhy jídel a každým rokem upravovaly jídelní�ek tak, aby si každý mohl vybrat 
sv�j oblíbený pokrm. No, prost� náš vd�k si zaslouží každý, kdo má n�co spole�ného s naší 
školou a s t�mi 9 krásnými roky, které nám nakonec utekly jako voda. 
Te� nastává okamžik, kdy se naše cesty rozd�lí a každý p�jde svým vlastním sm�rem vst�íc 
pro n�j zatím nejasným zít�k�m. Pop�ejme proto každý každému, a� se jeho budoucnost vyvíjí 
dob�e, nebo alespo� tak, jak si zaslouží. Na záv�r slibme, že budeme vždy vzpomínat na 
prožité chvíle zde, protože je na co vzpomínat. Poslední, co bych cht�l �íci, co ale nikdo z nás 
nem�že slíbit, je to, že se dnes neuvidíme naposled a že se n�kdy b�hem naší životní pout� 
najde �as, kdy se naše životy op�t protnou a my budeme moci zavzpomínat na staré dobré 
�asy. 

Lukáš Vít�, hrdý absolvent ZŠ Hornom�cholupská 2007/2008 

Rozhovor s paní zástupkyní Dagmar Vlkovou 
Jste zástupkyn� �editele. Je t�žké mít tuto funkci a ješt� u�it? A jaká je vlastn� nápl� 
Vaší práce? 
No, tak je to jiné než jenom u�it, je tam více administrativy, bývám i déle ve škole. 

Co máte na své práci ráda nejmén�? 
Moc m� nebaví práv� ta administrativa. 

Co Vás baví ve škole a co Vás baví, když ve škole nejste? 
Ráda u�ím a baví m�, když se d�ti u�í a zárove� je to baví. A mimo školu: spát, bruslit, 
lyžovat, bowling a jsem ráda s p�áteli. 

Jak dlouho už na naší škole u�íte? 
Za�ínám šestý rok. 

D�lala jste už n�kdy n�jakou jinou práci? Nebo byste cht�la n�co 
jiného ješt� zkusit? 
Ješt�  zatím ne a te� už taky ne, asi bych to nezvládla 
(sm�je se). 

V jakém jste se narodila znamení? 
Já jsem znamení štíra. 

Máte d�ti? A co d�lají? 
Ano dv� dosp�lé. Starší dcera pracuje a za�ne dálkov� 
vysokou školu a syn je na �VUT. 
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Jaký máte názor na nás, své žáky? 
Když si vzpomenu, my jsme nebyli lepší, ale znali jsme své hranice. Sou�asní žáci jsou takoví 
,,neomalení”.  Musí v�d�t, kdy p�estat zlobit. 

Vytýká se nám, že ne�teme. Co �tete vy? Jaká kniha je pro Vás d�ležitá? 
Já nemám ur�ený žánr, ale nap�íklad jsem p�e�etla všechny díly Harryho Pottera. A taky já 
jsem typ, který když n�co za�ne �íst, tak to do�tu a pak zase jdu pracovat. 

Cht�la byste se ješt� n�co u�it? 
Cht�la bych se nau�it víc jazyk�, ale není na to �as. 

D�kujeme za rozhovor 

Michael Drahoš a Jakub Demartini 

ŠVP Pec pod Sn�žkou 
V pátek 19. zá�í odjely na školu v p�írod�  t�ídy 6.B a 7.A. Cílem ŠVP byl penzion u Pece pod 

Sn�žkou. První, ale našt�stí menší problém nastal 2 km p�ed 
penzionem. Žáci i s u�iteli museli šlapat zbylé 2 km 
k penzionu, ale nemuseli tahat zavazedla, které odvezlo auto. 
V dalších dnech se st�ídaly výlety, u�ení a poznávání Krkonoš. 
Žáci si p�edevším oblíbili nákupy suvenýr� v informa�ním 
centru. 
Prvním vrcholem jejich pobytu se stal výstup na Sn�žku, ale 
i p�es nevlídné po�así to u�itelé i se žáky zvládli. Dalším 
vrcholem pobytu byl celodenní výlet do skláren v Harrachov� 
a následn� nákup levného skla. Ze skláren tak všichni nesli plné 

tašky sklen�ných cenností. 
Když kon�il pobyt školy v p�írod�, následovalo vyhodnocení sout�ží, p�edání cen a záv�re�ná 
diskotéka. 
V pátek 26. zá�í všichni naposledy absolvovali cestu z penzionu do Pece kde se po krátkém 
�ekání objevil autobus, který všechny odvezl zp�t do Prahy. 

Václav Blahník a Petr Žižka  

Zájmové kroužky 
Jako každý rok pro nás, chlapce a d�v�ata, p�ipravila škola celou �adu kroužk�. Abychom ve 
volném �ase trávili chvíle zábavou, pou�ením a posilováním ducha literaturou a ostatními 
pou�nými v�cmi, ale i posilováním t�la sportem. Abyste v�d�li, jaké kroužky škola  nabízela 
na za�átku roku, je zde tabulka s kroužkem, vyu�ujícím, �asem a dnem koužku. 

Název Den a hodina Místo 

anglický klub s rodilým mluv�ím: 1. a 2. t�ída �tvrtek 
13.30 hodin u�ebna AJ 

anglický klub s rodilým mluv�ím: 3. a 4. t�ída �tvrtek 
14.30 hodin u�ebna AJ 
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Název Den a hodina Místo 

anglický klub s rodilým mluv�ím: 5. t�ída �tvrtek 
15.30 hodin u�ebna AJ 

anglický klub s rodilým mluv�ím: 6. - 9. t�ída �tvrtek 
16.30 hodin u�ebna AJ 

hudebn� dramatická výchova st�eda 
14.00 hodin 

odd�lení B 
školní družiny 

výtvarná a pracovní výchova �tvrtek 
14.00 hodin 

odd�lení A 
školní družiny 

cvi�ení na rehabilita�ních mí�ích �tvrtek 
14.00 hodin malá t�locvi�na 

hra na zobcovou flétnu – pokro�ilí pond�lí 
14.00 hodin u�ebna I.B 

ATS Domino - disko a hip hop pond�lí 
17.00 hodin malá t�locvi�na 

minitenis pro prv�á�ky �tvrtek 
12,45 hodin velká t�locvi�na 

pozemní hokej pro nejmenší �tvrtek 
13.00 hodin velká t�locvi�na 

pozemní hokej �tvrtek 
15.00 hodin velká t�locvi�na 

judo a sebeobrana pro chlapce a d�v�ata z 1. stupn� �tvrtek 
15.00 hodin malá t�locvi�na 

francouzský jazyk pro za�áte�níky  3. - 5. t�ídy úterý 
14.25 hodin u�ebna FJ 

ruský jazyk pro za�áte�níky pond�lí 
14.30 hodin u�ebna IX.B 

volejbal pro chlapce i d�v�ata st�eda 
14.00 hodin t�locvi�na školy 

florbal a hokejbal - pro mladší chlapce pond�lí 
14.00 hodin t�locvi�na školy 

florbal a hokejbal - pro starší chlapce pond�lí 
15.30 hodin t�locvi�na školy 

atletika pro nejmenší d�ti pond�lí 
14.00 hodin t�locvi�na školy 

pohybové hry - pro chlapce a d�v�ata pond�lí 
15.30 hodin t�locvi�na školy 

atletika - pro starší chlapce i d�v�ata st�eda 
14.00 hodin t�locvi�na školy 

mí�ové hry - pro chlapce st�eda 
15,30 hodin t�locvi�na školy 

florbal pro dívky - ro�ník 1995 a starší pond�lí a �tvrtek 
17,00 hodin t�locvi�na školy 

florbal Elévové - ro�ník 1997 – 2001 �tvrtek 
16,00 hodin t�locvi�na školy 

Zájmové kroužky pracují i ve školní družin�. Zde je nap�íklad velice 
zajímavý ekologický kroužek „Modrá planeta“, ve kterém se dozvíte 
spoustu zajímavého o t�íd�ní odpadu, jeho recyklování, aby se 
nap�íklad nekácelo tolik strom� na papír, šet�ilo se s vodou, když 
v jiných státech nemají vodu ani na pití, zatímco my se v ní 
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koupeme a plýtváme s ní. 
Ve školní družin� je také velmi p�kný kroužek dopravní výchovy ,,Zebra“, kde se nau�íte, jak 
se chovat na silnici, aby vás nezajelo auto nebo n�co podobného. Musíte znát dopravní 
zna�ky a �ídit se jimi. Tento koroužek je jist� prosp�šný do budoucna, až budete skládat 
�idi�ské zkoušky. 
Dalším kroužkem školní družiny je sborový zp�v pro za�áte�níky ,,Zp�vá�ek“. Pokud se 
chcete stát zp�vákem �i zp�va�kou, je pro vás tento kroužek ten pravý. Zde vás nau�í noty, 
uslyšíte nové písni�ky a užijete si spousty legrace. Jestliže jste pokro�ilí, je zde sborový zp�v 
,,Slavík“. 
To jsou jen doporu�ení, ale i ostatní kroužky budou jist� zajímavé. 

 Jirka Mašek, Dan Miškovský 

Airsoft a n�co o n�m 
P�i hraní této hry je nutné dodržovat ur�itá pravidla. 
V�tšinou záleží na lidech a možnostech prostoru, ve 
kterém se hraje, na jakých pravidlech se domluví. 
Proto zde uvádím pouze pravidla, která by m�l  každý 
správný airsoftak bezpodmíne�n� dodržovat. 
1. Jakékoliv zm�ny airsoft pravidel je t�eba 

dohodnout p�ed zahájením vlastní bojové aktivity 
a dát je všeobecn� ve známost. 

2. Je zakázáno využívat ve sv�j prosp�ch mrtvé 
hrá�e jdoucí na místo, které se nazývá mrtvolišt� 
získávání informací apod. 

3. Není povoleno jakkoliv napadat, strkat �i se jinak 
agresivn� zachovat k jiným hrá��m!  

4. St�elba na „mrtvého“ bojovníka je zakázána. 
5. St�elba a mí�ení na nezú�astn�né civilisty 

v bojové zón� je p�ísn� zakázána.  
6. Zásah omylem vyst�elenou kuli�kou je platný. 
7. Zásah odraženou airsoft kuli�kou není platný. 
8. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kov�, skla a termosetových plast�, kdy je 

riziko vzniku st�epin z t�chto materiál�. Doporu�ujeme používat výbušniny pouze 
v termoplastových nebo sádrových obalech.  

9. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv 
munici s fyzikálním �i chemických efektem na lidské tkán�.  

10. Po�et �len� airsoft jednotky a typ výzbroje �i výstroje je v�cí jednotek samých a není 
nijak limitován. Pokud jinak neur�í po�ádající jednotka.  

11. Airsoft zbran� a jiné airsoft vybavení p�ed policií �R hrá�i schovávají, aby nedošlo 
k omylu a možné zám�n� za zbran� ostré.  
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12. Vybavení ochrannými pom�ckami (brýle, maska, rukavice…) je v airsoftu povinné. 
Jejich nepoužívání je jen na vlastní riziko. Za p�ípadná zran�ní takto vzniklá nese 
zodpov�dnost jen sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. 

N�co  dopl�ujícího k této h�e: 
Airsoft je militaristický sport, který vznikl v Japonsku jako odpov�d na americký paintball. 
Jedná se vlastn� o simulovaný boj s replikami skute�ných zbraní. Ty mohou být kovové nebo 
plastové, na rozdíl od paintbollových st�ílí tyto zbran� plastové kuli�ky r�zných vah. Zbran� 
se dále d�lí na manuály - krátké, dlouhé, elektriky (AEG) - krátké, dlouhé, plynoky (AEP) 
a sniperky. Samoz�ejm� se liší vzhledem, kvalitou, výkonem, cenou a hlavn� záleží, zda-li 
jsou zna�kové nebo �ínské. Obecn� je známo, že levn�jší �ínské zbran� mají horší kvalitu 
a výkon než ty zna�kové. To je pravda, ale v poslední dob� se tento rozdíl stále zmenšuje. 

Jakub Církva, Honza Rašpl 

Významy jmen 
Blanka Dana 

P�vod: Germánský P�vod: Hebrejský 

Význam: bílá, b�loskvoucí Význam: soudkyn�   

Svátek: 2. prosince Svátek : 11. prosince 

Lenka Veronika 

P�vod: r�zný P�vod : 	ecký 

Význam: p�vodní zkrácenina jména Helena Význam: nositelka vít�zství; pravý obraz 

Svátek: 21. února Svátek: 7. února 

Dan Jan 

P�vod: Hebrejský (biblické jméno) P�vod: N�mecký 

Význam: rozsoudil; soudce Význam:bohem daný; milostný dar boží 

Svátek: 17. prosince Svátek: 24. �ervna 

Jakub Ji�í 

P�vod: Hebrejský P�vod: 	ecký 

Význam: Ten, kdo se drží za patu, druhorozený Význam: zem�d�lec 

Svátek: 25. �ervence Svátek: 24. dubna 

Michael Ond�ej 

P�vod: Hebrejský P�vod: 	ecký 

Význam: kdo je jako b�h Význam: mužný, statný, odvážný 

Svátek: 29. zá�í Svátek: 30. listopadu 
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Petr Václav 

P�vod: 	ecký P�vod: Slovanský 

Význam: skála, skálopevný Význam: více slavný 

Svátek: 29. �ervna Svátek: 28. zá�í 

Lenka Pechová, Bianca Korzová 

Horoskopy – díl první 
����� 

U�ení vám jde dob�e za p�edpokladu, že se na n�j dokážete soust�edit. N�kdy máte p�íliš 
mnoho energie, ale technické problémy vás zaujmou stejn� jako práce s po�íta�em. Lépe vám 
jde matematika a fyzika než d�jepis nebo zem�pis, ale máte p�ekvapiv� vybroušený smysl pro 
váš mate�ský jazyk - �eštinu i docela pro psaní a taky pro angli�tinu.  
����

Na všechno d�ležité pot�ebujete mít �as a postupovat pomalu. P�i skute�né vytrvalosti 
a schopnosti postupovat dál hodn� pochopíte. Máte rozší�ený smysl pro p�írodní v�dy, hlavn� 
biologii, dob�e se vyznáte v rostlinách a zví�atech, taky ale v otázkách ekonomiky, kterou 
chápete jednoduše. Baví vás i estetická výchova, hlavn� ta výtvarná. 
�	
�����

Jste lidé, kte�í pat�í mezi ty p�irozen� nejzvídav�jší. Už odmala máte na všechno otázku 
a chcete odpov��, tím se u�íte nejlépe. Proto máte docela všeobecné v�domosti, i když n�kdy 
povrchní. Dob�e vládnete psaním, jde vám tedy literatura a spole�enské v�dy, umíte kvalitn� 
konverzovat, tak se dob�e u�íte jazyky a baví vás zem�pis d�razem na znalosti míst. 
����

N�kdy máte sklon k pohodlnosti, ale pokud vás už druzí donutí, dokážete i k u�ení p�istupovat 
jako profesionálové. Vaše kvalitní pam�� je schopná vám pomáhat stejn� jako stereotypní 
opakování, které je u vás dost ú�inné. Máte vztah k d�jepisu, protože historie vás eminentn� 
zajímá podobn� jako p�íroda. Muži mezi vámi jsou nadaní pro matematiku. 
����

K u�ení vás m�že dostat vaše p�irozená ctižádostivost být ve všem víc než jen dob�í a taky 
touha kvalitn� ovládat pot�ebné znalosti. D�raz kladete na znalosti cizích jazyk�, muži mezi 
vámi taky �asto mají technické schopnosti a vztah k t�lesné výchov�. Máte rádi univerzální 
vzd�lání, kam pat�í spole�enské v�dy i znalosti o um�ní a �lov�ku obecn�. 
������

Dokážete být jednoduše vzd�lavatelná osoba, která je schopná se poctiv� a soust�ed�n� u�it 
a navíc má smysl pro každodenní organizaci. Pat�íte mezi p�irozen� inteligentní lidi, kte�í 
cht�jí mít praktické znalosti v p�írodních v�dách jako v matematice a ekonomice, ale taky 
v t�ch spole�enských. Kvalitn� vám jde mluvení, psaní i všeobecný p�ehled. 

Veronika Bálková a Dana Pokorná 


