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Vánoce Vánoce p�icházejí 
Martin nám letos na bílém koni nep�ijel, ale Vánoce jsou ve 
vzduchu a blíží se adventní �as. Už jste napsali Ježíškovi? 
A p�emýšlíte taky o tom, co vy komu dáte? My vám 
nad�lujeme nového Realistu. V tomto �ísle bychom vám m�li 
p�inést rozhovor s žáky devátých t�íd a mnoho dalších 
zajímavých �lánk�. Znovu bych cht�l p�ipomenout naší 
emailovou adresu casopis.realista@centrum.cz. T�šíme se, 
že nám budete posílat vaše p�ipomínky, názory, nápady 
i kritiku. 
P�eji vám už takhle hodn� dop�edu, a� si svátky užijete, a našim 
pedagog�m, a� si zkusí po�ádn� odpo�inout a a� je alespo� v tomto 
�ase nikdo nezlobí. Naši milí u�itelé si zaslouží najít pod strome�kem naše 
pod�kování 

Jakub Demartini 

Školní senát 
První školní senát na naší škole byl p�ibližn� p�ed p�ti lety. Pravideln� se ho zú�ast�ují �editel 
školy, paní zástupkyn� �editele a pan u�itel Karel Kašpar, který má školní senát na starosti. 
Hlavn� se ho ale zú�ast�ují p�edsedové nebo zástupci t�íd od páté do deváté t�ídy. 
 

T�ída: P�edseda: Zástupce: 

V.A. Vojt�ch Jedli�ka Tereza Mülerová 

V.B. Jakub Svoboda  

VI.A. Sabina Smolíková Jan Hanzal 

VI.B. Markéta Bittnerová Martin Uhlí� 

VII.A. Martin Humpl  Veronika Drobná 

VIII.A. Filip Brunclík Dominika Pohunková 

VIII.B. Jakub Demartini Veronika Bálková 

IX.A. Petr Havlí�ek Zdíša Dubišarová 

IX.B. Pavel Tymeš Hana Limburská 

Michal Drahoš 
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Evropská unie a návšt�va našich spolužák� v Bruselu 
Naši spolužáci z 9. t�íd odjeli dne 5. listopadu do Bruselu na poznávací zájezd a vrátili se 
9.listopadu 2008 
Co víme o EU? 
Evropská unie je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozší�ení v roce 2007 
tvo�í 27 �lenských stát� s celkem 496 miliony obyvatel (p�ibližn� 7,5 % sv�tové populace). 
EU vznikla z Evropského spole�enství v roce 1993 na základ� Smlouvy o Evropské unii, 
znám�jší pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na p�edchozí evropský 
integra�ní proces, jehož po�átky spadají do padesátých let 20. století. 

Mezi základní principy Evropské unie pat�í 
p�enesení n�kterých pravomocí národních stát� 
na Evropská spole�enství. EU má však pouze ty 
pravomoci, které jí byly sv��eny jednotlivými 
�lenskými státy, nelze tedy hovo�it o EU jako 
o federaci. Její zp�sob rozhodování je ve 
sv�tovém m��ítku unikátní, proto je Evropská 
unie považována za státní uspo�ádání sui generis 
(= svého druhu, mající svérázný charakter). 

Proklamovaným cílem EU je vytvo�ení spole�ného trhu a hospodá�ské a m�nové unie, 
podpora rozvoje a r�stu hospodá�ství, zam�stnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování 
životní úrovn� a kvality životního prost�edí. K zabezpe�ení t�chto cíl� slouží �ty�i základní 
svobody vnit�ního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, a dále spole�ná politika 
Evropské unie nap�íklad v oblastech hospodá�ské sout�že, m�nové unie, spole�né obchodní 
politiky a zem�d�lství. 
Právní základ Evropských spole�enství p�edstavují p�edevším primární prameny, které mají 
povahu mezinárodních smluv, z nichž nejvýznamn�jší jsou z�izovací smlouvy a sekundární 
prameny, jež se blíží právu vnitrostátnímu. Mezi n� náleží p�ímo ú�inná na�ízení a sm�rnice. 

 A dále tu máme pár otázek pro Karolinu Hejlovou z 9.A a Lucii Novákovou z 9.B, které 
se zú�astnily tohoto zájezdu. 

Jakou jste m�li cestu do Bruselu a jak dlouho trvala? Kudy jste jeli? 
Cesta nám trvala 12 hodin a jeli jsme p�es N�mecko, Nizozemsko a Belgii. 

Kde jste byli ubytováni a jak se vám toto ubytování líbilo? 
Bydleli jsme v hotelu, který byl hezký. 

Jaký byl váš denní program v Bruselu? 
Den po p�íjezdu jsme nap�íklad navštívili Pražský d�m. 

Jaké jste m�li stravování a v �em bylo jiné? 
V hotelu jsme m�li jen snídan� a zbylé jsme si kupovali. 

Jak se vám Brusel líbil a v �em byl jiný než Praha? 
Brusel je hezké m�sto a s Prahou se hodn� podobají, ale každé má jiné kouzlo. 

Co všechno jste vid�li? 
Vid�li jsme už zmín�ný Pražský d�m, pak parlament, Waterloo,Bruggy a Mini Evropu (park)  
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Jaký byl váš nejv�tší zážitek? 
To, že jsme m�li možnost vid�t poslance. 

Zažili jste n�jaký nep�íjemný problém? 
Žádný problém b�hem pobytu nenastal. 

Jaké jste m�li p�i pobytu po�así a jak vám ovlivnilo 
pobyt? 
Po�así bylo hezké, ale jeden den byla krátká p�ehá�ka. 

Kdo všechno se této akce zú�astnil? 
Této akce se zú�astnilo p�t škol z Prahy 15. 

Jak jste na tom byli z dorozumíváním?  
Museli jsme mluvit anglicky a francouzsky. 

S jakými pocity jste se vraceli dom� a co byste vzkázali našim 
�tená��m? 
Pocity jsme m�li dobré a �tená��m bychom vzkázali, že stojí zato se do Bruselu podívat. 

A my d�kujeme za rozhovor. 

Václav Blahník a Petr Žižka  

Skautský oddíl 
N�kte�í žáci této školy jsou �leny skautské organizace. Je to dob�e, protože ve skautu se 
m�žete nau�it spoustu velice zajímavých v�cí, jako t�eba rozd�lat ohe� za jakéhokoliv po�así, 
uvázat r�zné uzle, nap�. ambulantní uzel, který je dobrý, když se vám zlomí ruka �i noha, 

obvážete ji šátkem nebo obinadlem a upevníte tímto uzlem, 
protože je plochý, skoro jej neucítíte a nebude vás tla�it do 
rány. Dále se m�žete nau�it spoustu nejr�zn�jších šifer, jako je 
nap�íklad morseovka, petronilka, polský klí� a mnoho dalších 

užite�ných v�cí o p�írod�, ale i o lidech a dnešním sv�t�. 
Hrajeme zde hodn� her zábavných, ale i pou�ných. Každý rok 
náš oddíl prodává kyti�ky proti rakovin�, pomáháme d�tem 
v Africe tím, že vybíráme od lidí peníze na stavbu škol a další 

dobro�inné ú�ely.  
Ze všeho nejzajímav�jší jsou výpravy, st�ediskové výlety, pu�áky 

a jiné akce. Je skute�n� nádherné, když jdete lesní p�šinou 
s batohem na zádech, posloucháte zp�v pták�, hu�ení horské 
byst�iny, cvrlikání cvr�k� a kobylek na loukách a v�bec 

všechny krásné a p�esto jednoduché zvuky p�írody. Skauting 
ovšem není jen o poslouchání a pozorování p�írody. Dost �asto to 

bývá spíše drsné. Když totiž jdete a posloucháte hu�ení horské byst�iny, tak 
v�tšinou stoupáte do kopce a už v�bec nevidíte batoh �i dokonce bat�žek, ale t�žký bágl, 
který v tu chvíli absolutn� nesnášíte a máte pocit, že na sv�t� jsou jen t�i v�ci: vy, batoh 
a kopec, po kterém stoupáte výš a výš a on nekon�í.  
Je také pot�eba být vybaven, protože když vám náhle ráno zate�e do bot, není zrovna teplo 
a jste na za�átku pu�áku, je to opravdu dost zlé.  
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Nechci vás nijak odrazovat od chození do skauta.Ba práv� naopak, když prožíváte ty chvíle, 
kdy si ostatní klidn� jdou a práv� vy jste si té louže nevšimli a máte mokro v botách, je to 
opravdu krušné, nep�íjemné, jste naštvaní na celý sv�t, máte všeho po krk a nechápete, pro� 
jste sem vlastn� jezdili (to bohužel m�žeme potvrdit z vlastní zkušenosti). Ale když p�ežijete 
tyto chvíle, což musíte a potom p�ijedete dom�, v�ci uschnou, rány se zahojí a o den dva 
pozd�ji vzpomínáte s ostatními na sch�zce a jen se tomu sm�jete a chcete to prožít znovu.  
Každý má jinou povahu, jednoho uchvacuje p�íroda, druhého zase po�íta�e, t�etího n�co úpln� 
jiného, z �ehož vyplývá, že n�komu by se skauting zamlouval a jinému zase ne. Ale doufáme, 
že alespo� na n�koho z vás náš �lánek zap�sobil a stane se �ímkoliv.  
�íkáme vám rovnou, sed�t u táborového ohn� na louce u okraje lesa, poslouchat kytaru 
a zpívat s ní je skute�n� nádherné.  
Takže kdyby n�kdo cht�l chodit do n�jakého skautského oddílu, máme tady pro n�j informace 
o jedné klubovn�, která se nachází: na Košíku (u Toulcova dvora) v ulici Lou�imská �.1. 
Pakliže by m�l n�kdo zájem, tak m�že kontaktovat Jana Saka�e bu�to na telefonu 
723 745 621 nebo na e-mailu jan.sakar@seznam.cz. Ten vám již �ekne, co a jak. Jestliže 
vstoupíte do jakéhokoliv oddílu, doufáme, že se vám v n�m bude líbit. 

Jirka Mašek (Liška) a Dan Miškovský (Bublina) 

Turnaj ve vybíjené 
V sobotu 1. listopadu 2008 se uskute�nil v t�locvi�n� naší školy 5. ro�ník turnaj ve vybíjené 
smíšeních družstev mladších žák� a žáky� o putovní pohár m�stské �ásti Praha 15. Turnaje se 
zú�astnilo 7 družstev, která byla rozd�lena do dvou skupin. V nich se utkal každý s každým 
a podle umíst�ní se pak hrála rozhodující utkání o celkové po�adí v turnaji.  
Ve skupin� A hrála družstva Základní škola K�imická, DDM Mod�any a ZŠ Hostiva� 

družstvo B.Ve skupin� B byla družstva ZŠ Kolovraty, 
ZŠ Kutnohorská, ZŠ Hornom�cholupská a ZŠ 

Hostiva� A.  
Naše družstvo podlehlo obhájc�m trofeje z lonského 

roku ZŠ Kolovraty 0:13 . Potom porazilo ZŠ 
Hostiva� A 5:1 a v posledním utkání ve skupinné 

prohrálo se ZŠ Kutnohorská 1:11. Obsadilo tak ve 
skupinné 3. místo a o celkové 5. - 6.místo se st�etlo 

s DDM Mod�any. Ve vyrovnaném utkání jsme zvít�zili 6:5 
a skon�ili jsme tak na 5. míst�. 6. místo obsadilo družstvo DDM 

Mod�any, na 7. míst� skon�ilo družstvo ZŠ Hostiva� A. O 3. - 4.místo se st�etla družstva ZŠ 
Kutnohorská a ZŠ Hostiva� B. Po vít�zství 11:4 skon�ila na t�etím míst� ZŠ Kutnohorská. 
Vrcholen turnaje potom bylo finále mezi ZŠ Kolovraty a ZŠ K�imická. Po výborném výkonu 
obou družstev se z vít�zství 8:7 nakonec radovala ZŠ Kolovraty. Bylo to její t�etí vít�zství 
v �ad� a tím z�stává putovní pohár v jejím trvalém držení. 
Celý turnaj prob�hl ve výborné atmosfé�e a p�inesl hodn� zajímavé sportovní podívané.  
Naší školu pod vedením paní u�itelky Kožové reprezentovali: 
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5.B 4.A 

Barbora SP	VÁ
KOVÁ Viktor PTÁ
EK 

Valerie LUNKAN Michal PATERA 

Anežka KONRÁDOVÁ Jan KUPSA 

Eva KALINOVÁ  

5.A  

Kristýna URBANOVÁ  

Kate�ina RAŠPLOVÁ  

Diana KETTNEROVÁ  

Jan Rašpl, Jakub Církva 

Významy jmen u�itel� 
Alena Dagmar 
P�vod: Latinský P�vod: Severský 

Význam: odvozenina od jména Magdalena Význam: slavný den, denice 

Svátek: 13. srpna Svátek: 20. prosince 

Eva Ivana 

P�vod: Hebrejský P�vod: Slovanský 

Význam: živá, životodárná Význam: b�h je milostivý  

Svátek: 21. února Svátek: 4. dubna 

Jana Jarmila 
P�vod: Hebrejský P�vod: 
eský 

Význam: bohem daný milostivý dar boží Význam: milující bujnost 

Svátek: 24. kv�tna  Svátek: 4. února 

Jitka Karel 
P�vod: Hebrejský P�vod: N�mecký 

Význam: židovka, žena z Judeje Význam: svobodný muž, chlap 

Svátek: 5. prosince Svátek: 4. listopadu 

Klára  Marcela  
P�vod: Latinský P�vod: Latinský 

Význam: jasná, sv�tlá, slavná Význam: malý bojovník 

Svátek: 12. srpna Svátek: 20. dubna 
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Milan Milena 
P�vod: Slovanský P�vod: Slovanský 

Význam: milý, milovaný, p�ív�tivý  Význam: milá, milovaná 

Svátek: 18. �ervna  Svátek: 24. ledna 

Sv�tlana Václava 
P�vod: Slovanský P�vod: Slovanský 

Význam: sv�tlá Význam: více slavná 

Svátek: 20. b�ezna Svátek: 28. zá�í 

Zuzana  

P�vod: Hebrejský  

Význam: lilie  

Svátek: 11. srpna  

Lenka Pechová a Bianca Kurzová 

Putovní pohár starosty Prahy 15 – 
malá kopaná 

Malá kopaná – 1. stupe� 

Fotbal o putovní pohár starosty Prahy 15 se odehrál 
16.10. na h�išti Horních M�cholup. Naše škola hrála 
s dalšími školami Prahy 15. Vedoucí družstva byla 
paní u�itelka Milena Kožová. 
Reprezentovali nás tito žáci: 

Patrik Ilušák, II.A Milan 
ermák, IV.A 

Michal Suchan, IV.A Viktor Ptá�ek, IV.A 

Karel Hole�ek, V.A Jan Havelka, V.A 

Kristian Šmíd, V.B  Jakub Svoboda, V.B 

Jan Kuželka, V.B  

Jak jsme hráli:  

2:1 se ZŠ Nad P�ehradou 2:0 se ZŠ K�imická 

3:0 se ZŠ Hostiva� 5:0 se ZŠ Veronské nám. 

Tudíž jsme obsadili 1. místo v tomto turnaji. 



 7 

Malá kopaná – 2. stupe� 

Fotbal o putovní pohár starosty Praha 15 se odehrál 17.10. na h�išti Horních M�cholup. Naše 
škola hrála s dalšími školami Praha 15. Vedoucí družstva byla pí. u�. Zdenka Doležalová. 

Reprezentovali nás tito žáci:  

Michal Drahoš, VIII.B Jakub 
ervený, IX.B 

Jakub Rejmont, IX.B Adam Martin, VIII.B 

Pavel Tymeš, IX.B Jan Mach, IX.B 

Lukáš Nasli, IX.B Mat�j Rett, IX.B 

Artur Hulbinas, IX.B Martin Omasta, IX.B 

Jak jsme hráli:  

prohra se ZŠ nad P�ehradou výhra se ZŠ K�imická 

výhra se ZŠ Hostiva� prohra se ZŠ Veronské nám�stí 

Tudíž jsme skon�ili na 3.míst�. 

Karim Kelifa, Daniel Zeman 

MC DONALD’S CUP 2008/2009 
Ve �tvrtek 6. listopadu se v t�locvi�n� školy uskute�nil fotbalový turnaj. 

Mc Donald’s Cup mladších žák�.  
Turnaj byl rozd�len na dv� katerogie. Zvláš� hrály 1. - 3. t�ídy, druhou 
katerogie pak tvo�ily 4. a 5. t�ídy. Družstvo tvo�ilo 5 hrá�� a branká�. 
Celkov� se školního turnaje zú�astnilo 48 žák�. 

V katerogie 1.- 3. t�íd zvít�zila t�ída 3.B p�ed t�ídou 1.B a na 3. míst� 
skon�ila 2.A. Ve vyšších kategorii v b�žné hrací dob� nepadl ani 

v jednom utkání gol a o celkovém po�adí rozhodovaly penalty. 
Nakonec se z vít�zství radovala 5.B p�ed 4.A a 5.A  

Nejlepší družstva a hrá�i byli odm�n�ni diplomy a drobnými 
cenami. 

Organiza�n� prob�hl celý turnaj bez problém�, na 
�emž má hlavní zásluhu paní u�itelka Milena Kožová, 

která celý fotbalový turnaj p�ipravovala.  

Jakub Demartini  

 


