ŠKOLNÍ

ČASOPIS

ČERVENEC 2017

ČÍSLO 20

KAZNĚJOVSKÉ ZÁKLADKY

ZŠ KAZNĚJOV

ÚVODNÍ SLOVO

Naši milí čtenáři,

prázdniny jsou v plném proudu a my vám nabízíme ohlédnutí za uplynulým
školním rokem na naší ZŠ. Společně s námi zavzpomínejte na akce, které jste
možná sami prožili, a prohlédněte si zajímavé fotografie.
Užijte si slunečné prázdniny, odpočiňte si a načerpejte mnoho sil do nového
školního roku.
Petra Kratochvílová a redakce
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NAŠE ŠKOLA

Evropská noc vědců v Plasích - 30.9.2016
V pátek 30. 9. 2016 se naše škola spolupodílela na pořádání Evropské noci vědců v Plasích,
kterou organizovala Západočeská pobočka České astronomické společnosti společně s Centrem
stavitelského dědictví Plasy NTM, městem Plasy a dalšími partnery. Akce probíhala před budovou Centra
stavitelského dědictví.
Naši ZŠ Kaznějov vzorně reprezentovali žáci 9. ročníků: Adam Knedlhans, Radim Pešek,
František Dobrý, Matěj Mareš, Tomáš Jánský a Jan Náhlovský. Pod vedením svých pedagogů Mgr. Tomáše
Koreluse a Mgr. Anny Divišové předváděli praktické pokusy z chemie a fyziky. Řadu pokusů si mohli
návštěvníci sami vyzkoušet. Na dalším stanovišti ZŠ Kaznějov se návštěvníci Noci vědců mohli seznámit s
měřicími přístroji PASCO, kde o práci se sondami informoval Mgr. Vladimír Mudra a Mgr. Naděžda
Pluhařová. Především děti z řad návštěvníků se ochotně zapojovaly do připravených aktivit a pokusů.
Kromě naší školy připravili ukázkové experimenty také pedagogové se svými žáky ze ZŠ Plasy,
ZŠ Kralovice, Gymnázia a SOŠ Plasy, dále pak PF ZČU v Plzni a Centrum stavitelského dědictví Plasy.
Návštěvníci si mohli vyslechnout odborné přednášky v přednáškovém Santiniho sále, mohli pozorovat
dalekohledy různé objekty a na instalovaných panelech si přečíst mnoho zajímavých informací.
Více informací o této akci najdete na: http://www.astro.zcu.cz/cs/clanky/clanek/314/.
Mgr. Naděžda
Pluhařová

ZKAZKY 20/2017 – STRANA 3

NAŠE ŠKOLA

FOTOGALERIE
http://zskaznejov.webnode.
cz/products/evropska-nocvedcu-v-plasich-30-zari2016/
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HALLOWEEN
6. třída
Žáci 6. třídy oslavili 31. října svátek Halloween. Vyzdobili třídu dýněmi, při
hodině anglického jazyka se seznámili se symboly tohoto svátku, získali novou slovní
zásobu a vyplnili pracovní listy. Na závěr si každý vlepil do sešitu dýni. Všichni žáci
získali sladkou odměnu v podobě gumových upířích zubů a čokoládového oka ☺
Mgr. Radka Lavičková
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„ Neopouštěj staré věci
pro nové…“,
tak se zpívá v písničce Zdeňka Svěráka. Tahle známá a krásná písnička skrývá v sobě víc, než by si kdo
mohl myslet. Na první pohled se to nezdá, ale ukrývá v sobě jedno moto a poselství do budoucnosti,
kterým by se rozhodně naše společnost měla řídit.
V dnešní době, kdy se zdá být všeho dostatek, si lidé zkrátka nepřipouštějí, že by tomu mohlo být jinak.
Někdy vším až příliš plýtvají.
Snad každému z nás se již někdy stalo, že když se šel projít do lesa, uviděl někde uprostřed houštiny ležet
ledničku, dřevěnou skříň nebo všelijaké jiné harampádí, které tam prostě nepatří…
Asi jen málokdo začne nad osudem těchto opuštěných věcí hlouběji přemýšlet. Ale co ve skutečnosti stojí
za tím, že se tu teď povalují na místech, na kterých by se vůbec neměly nacházet?
Za prvé by všechny tyhle věci neměly končit někde v lesích nebo jiných odlehlých místech, ale ve
sběrných dvorech. A za druhé – jak se tam vůbec dostaly? Některé věci a spotřebiče, kterých se lidé zbaví,
se zdají být ještě funkční a použitelné. Tak proč je lidé jen tak někde zahodí? Protože na svět přicházejí
nová a modernější zařízení. A právě kvůli nim odcházejí z lidských domů stále častěji věci, které by ještě
možná několik let mohly plnit svůj účel.
A jak zní dál naše melodická písnička?

„Neopouštěj staré věci pro nové,
možná se jim na smetišti stýská…“
Naštěstí dnes už si většina lidí uvědomuje, že nerostné bohatství naší planety není nevyčerpatelné, a
proto nefungující nebo starší předměty, ať už se jedná o elektrospotřebiče, časopisy, sklo nebo plast,
odkládají do barevných kontejnerů.
Tříděním odpadu šetříme naši přírodu i její bohatství.
Také naše základní škola se tříděním odpadních
materiálů aktivně zabývá.
Shromažďujeme prošlé elektrospotřebiče,
třídíme plast či papír. A v soutěži o nasbírané
body získáváme věcné odměny, např.
pingpongový stůl.
I město Kaznějov vychází vstříc lidem, kteří
mohou odložený odpad umístit do sběrného
dvora, k třídění využívají mnohých sběrných kontejnerů.
Tímto zodpovědným přístupem se nám všem společně podaří naši krásnou přírodu alespoň částečně
chránit.

Zuzana Pokorná, 8. roč.
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Exkurze žáků 9. ročníku
na SOŠ Plasy
V devátém ročníku se žáci rozhodují, na jaké střední škole či učilišti by
chtěli ve svém vzdělávání pokračovat. Navštěvují dny otevřených dveří, diskutují se
zástupci škol o možnostech a podmínkách studia. Naše ZŠ opět přijala tradiční
nabídku exkurze letošních deváťáků na SOŠ Plasy. Přihlášení zájemci společně
s p. uč. Kratochvílovou školu navštívili začátkem listopadu, seznámili se s kolektivem
kantorů a některými žáky osobně. Školu poznali prostřednictvím zajímavých
prezentací, absolvovali i prohlídku odborných učeben. Na závěr se v místní
tělocvičně utkali s ostatními základními školami, které si přijeli školu prohlédnout, a
společně se pobavili u opravdu netradičních sportovních disciplín.
Mgr. Petra Kratochvílová
…a ještě dodatek: někteří žáci naší školy zvládli úspěšně přijímací řízení a začátkem
nového školního roku na tuto školu nastupují. Přejeme jim úspěšné studium ☺
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ČERTÍ ŠKOLIČKA V 1. A
Čerti a realizace DUMu z 1. projektu Čertí školička v 1. A.
Po příchodu zástupců pekla a nebe do třídy se všechny děti ztišily. Po úvodním proslovu
přítomného Mikuláše se děti rozhodly zazpívat jim svoji písničku. Mikuláš jim poděkoval. Prvňáčci
byli po celý rok hodní, proto čerti nikoho z dětí do pekla nemohli odnést a také neodnesli. Naopak,
Mikuláš všechny děti pochválil a jeho andělíček předal dětem dárečky. Všichni žáci byli stateční
a nikdo z nich neplakal. Tak zase příští rok na shledanou.

Mgr. Zdeňka Havlenová
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ČERTÍ ŠKOLIČKA V 1. B
Tak jako každý rok zavítal mezi naše malé žáčky Mikuláš s andílkem a čerty. Ty hodné Mikuláš
pochválil a na ty zlobivější poslal čerty, aby je svými metličkami trochu potrestali. Všichni pak
Mikuláši slíbili, že se polepší a budou hodnější. Každá třída pak Mikuláši i čertům zazpívali nějakou
tu čertovskou písničku.
Mgr. Libuše Sajnerová
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ČERTI V 2. B
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Kino
Dne 21. 12. 2016 byli žáci z 1.stupně ZŠ Kaznějov na filmovém představení "Hledá se
Dory" z mořského prostředí. Dětem se kreslený film velmi líbil. Některé ho už dokonce viděly
poněkolikáté. Malá rybička Dory se jako malá ztratila svým rodičům. Svoji maminku a tatínka
neustále hledala. Za pomoci kamarádů se hledání nakonec vyplatilo a své rodiče Dory našla. Vše
dobře dopadlo.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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KERAMICKÝ
KROUžEK
NAŠE VÝROBKY

Hurá na prázdniny …
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VÁNOCE V 1. B
– 22. 12. 2016
I naši malí prvňáčkové si poslední předvánoční den užili u stromečku
s dárečky. Rozzářené oči zvědavostí i překvapením při rozbalování dárečků byly tím
nejkrásnějším pohledem. Po rozbalení posledního dárku si všichni posadili k právě
uvařenému čaji a pochutnávali si na čerstvě upečeném cukroví s poslechem
vánočních koled.
Mgr. Libuše Sajnerová

FOTOGALERIE
http://zskaznejov.webnode.cz/products/vanoce-v-1-b-22-prosince-2016/
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VÁNOČ NÍ BESÍDKA V 1.A
Dne 22.12.2016 - poslední den před vánočními prázdninami si žáci 1.A udělali po celé
dopoledne ve své třídě vánoční besídku. Zpočátku plnili vánoční úkoly, potom si zazpívali vánoční
písně a poslouchali různé koledy z CD. Také si malovali dárečky pod stromeček a stromečky
si vymalovávali. Následovalo rozjímání u teplého čaje s vánočním cukrovím. Nakonec přece jen
zazvonil zvoneček a Ježíšek přinesl pod nevelký stromek (kvůli nedostatku místa ve třídě) své
dárečky pro všechny tyto prvňáčky. Děti si je hned začaly rozbalovat a těšit se z nich. Poté svoji
třídu uklidily a po zvonění školního zvonku se rozběhly užívat si vánoční prázdniny. Tak ať také
doma pod svými velkými vánočními stromečky najdete vše, co jste si přály. A také hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2017.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Zimní radovánky žáků z 1.A
Dnes, kdy se na obloze objevují první jarní sluneční
paprsky, si žáci z 1.A ze ZŠ Kaznějov připomínají paní
Zimu. Zpočátku to vypadalo, že si pořádnou zimu ani
neužijí, ale v lednu 2017 se dětem přání ladovské bílé
zimy splnilo. Nejen odpoledne si chodili hrát ze svých
domovů ven na bílý sníh, ale sněhu si užívali i v době
vyučování. Nedaleko školy bylo sněhu plno. Zde se
žáci vyřádili. Zkoušeli na sněhu i ze sněhu vše, co jen
šlo. Vždy se přitom dobře bavili a zapomněli na školní
povinnosti. Na sněhu strávili postupně několik hodin.
Ale školní zvonek byl neúprosný. Zase zazvonil a děti
se musely vrátit do školních lavic.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Výroba jednoduchého pokrmu
a stolování
Říká se, že na škole mají děti nejraději svačiny a tělocvik. Žákům připravují svačiny
každý den jejich maminky. My v 1. A jsme si jednoho dne zkusili připravit svačinku úplně sami.
Maminky nám sice připravily nakrájené suroviny a my jsme si z nich při vyučování připravili
jednoduchou dobrůtku - jednohubky.
Děti práce velmi bavila a ze svých výtvorů byly nadšené. Co si žáci sami připravili, to si
taky snědli. No, sami na sobě si vyzkoušeli přísloví "Bez práce nejsou koláče (tedy jednohubky)".
Tak dobrou chuť a ať vám chutná.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Lyžařský výcvik 2017
Letošního lyžařského kurzu, který proběhl od 19. do 24. února, se zúčastnilo 31 žáků
a žákyň. Kurz se konal podobně jako v předchozích letech na šumavské sjezdovce Samoty v Železné
Rudě. I přes nevlídné sněhové podmínky, které nám bohužel neumožnily konání výcviku
na běžkách, všichni účastníci bez problémů zvládli bezpečnou sjezdovou techniku na lyžích
i na snowboardu, stejně jako jízdu na vleku. Závěrem kurzu nesměly chybět tradiční závody
ve slalomu a ve sjezdu, na kterých byly k vidění pozoruhodné sportovní výkony. Všichni odjížděli
spokojeni, neboť letošní lyžařský výcvik se bezesporu vydařil. Velký dík patří také panu
Mandousovi za přivezení a odvezení zavazadel, lyží a snowboardů, což nám velmi zjednodušilo
a zpříjemnilo cestování vlakem.
Mgr.
Milena
Mašková
vedoucí
LVK
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Školní kolo soutěže
dětských recitátorů
V úterý 7. března se na naší základní škole již popáté uskutečnila přehlídka dětských recitátorů.
Soutěže se zúčastnilo celkem 15 žáků z prvního stupně. Největší zájem byl mezi prvňáčky. Všichni
žáci se na soutěž doma s rodiči svědomitě připravili. Někteří přednášející zaujali porotu nejen svým
osobitým projevem, ale také délkou textů, které se ve vlastním volnu naučili. Porota měla velmi
těžký úkol – vybrat ty nejlepší:
0. kategorie – žáci 1. ročníků
1. místo – Tomáš Hrabík
2. místo – Daniel Vrzal
3. místo – Leontýna Řezáčová
1. kategorie – žáci 2. - 3. ročníků
1. místo – Anna Bartoníčková
2. místo – Viktorie Čermáková
3. místo – Štěpánka Riegerová
2. kategorie – žáci 4. – 5. ročníků
1. místo – Stella Šlehoferová
2. místo – Adéla Svobodová
3. místo – Tereza Mudrová
Mgr. Eva Šimlová
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Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR
V listopadu 2016 se tři žáci devátého ročníku ZŠ Kaznějov (Nikol Bušková,
Dominik Čermák a František Dobrý) zúčastnili korespondenční soutěže „Hledáme
nejlepšího mladého chemika ČR“, kterou zorganizovala SPŠ Chemicko-technologická
Praha. Všichni tři postoupili do druhého kola, které se konalo v úterý 6. 12. 2016
na SPŠ v Praze. Tohoto kola se
zúčastnilo celkem 258 žáků ze ZŠ celé
ČR. Naši žáci zabojovali a obsadili
následující místa: Nikol Bušková 17.
místo, František Dobrý 24. místo
a Dominik Čermák 44. místo. Žáci
Bušková a Dobrý postoupili do 3. kola,
které proběhlo 7. 2. 2017 v prostorách
SPŠ a bylo zaměřeno na praktické
laboratorní dovednosti. V tomto kole
se Nikol Bušková umístila na 25. místě
a František Dobrý na 29. místě.

Okresní kolo chemické
olympiády
V úterý 7. 3. 2017 se na kaznějovské škole konalo okresní kolo chemické
olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků ze 7 škol okresu Plzeňsever (ZŠ Kaznějov, Nýřany, Kralovice, Manětín, Třemošná, Plasy a Gymnázium
Plasy). Soutěžící během celého dopoledne změřili své znalosti v teoretickém testu a
dovednosti v jedné laboratorní práci. I přesto, že letošní kolo bylo značně náročné,
podali všichni soutěžící velice dobré výkony. ZŠ Kaznějov reprezentovali tři žáci 9. B,
František Dobrý obsadil 2. místo a postupuje do krajského kola, Nikol Bušková
obsadila 6. místo a Dominik Čermák 7. místo.
Všem žákům, kteří se chemických soutěží účastnili, gratuluji

k umístění a děkuji za vzornou reprezentaci ZŠ Kaznějov.
Mgr. Tomáš Korelus
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DIVADLO DIVŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Děti ze školní družiny netrpělivě očekávaly Divadlo divů, které k nám zavítalo až z Písku
15. 3. 2017. Svými kouzly, čáry, jízdou na jednokolce a žonglováním potěšilo srdíčka a rozesmála
ústa 82 dětem. Bouřlivým potleskem jsme se rozloučili nejen s klaunem, ale i s pejskem
Apolouškem, na kterého se budeme rádi těšit příště.
Iveta Říhová, vychovatelka
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Karneval
Jako již každoročně s příchodem jara nastává v naší základní škole čas KARNEVALU. Náš
karneval však nebývá jen tak ledajaký, již pár let na prvním stupni zaměříme náš karnevalový rej
nějak tematicky. Už jsme měli bál pyžamový, strašidelný a letos jsme si zařádili na bále babiček
a dědečků.
24. března se naše děti proměnily v úžasné babči a dědoušky, stejně tak i paní učitelky,
které se svojí třídou vždy předvedly krátké zábavné pásmo. Děti si zasoutěžily, zatančily v tělocvičně
a hlavně jsme se všichni náramně bavili a tento výjimečný den si náležitě užili.
Těším se už za rok na náš další „bláznivý“ karneval. Copak asi vymyslíme příští rok…?
Mgr. Edita Beranová

FOTOGALERIE: http://zskaznejov.webnode.cz/products/karneval-24-brezna-2017/
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Přednáška
pana Franka
V pátek 24. 3. 2017 se pro žáky druhého stupně uskutečnila přednáška pana Jiřího
Franka, mořeplavce a
spisovatele
z Kralovic. Pan Frank
poutavě žákům
vyprávěl o historii
mořeplavby, o oblasti
Indie, o tom, jak se
k nám dostaly
některé druhy koření.
Žákům se přednáška
líbila.
Mgr. Naděžda
Pluhařová
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Minikopaná
Dne 20. 4. 2017 se v Kaznějově konal turnaj v minikopané. I přes nepříznivé počasí se akce
zúčastnilo 10 týmů. Domácí ve složení: Michal Lopata, Václav Šimice, Jakub Fanta, Lukáš Dobrý,
Bohumil Sadílek, Lukáš Husár, Filip Fait, Matěj Tvrdík a Adam Náhlovský obsadili 6. místo.
Nejlepším střelcem turnaje se stal hráč z Dolní Bělé Lukáš Pergl a nejlepším brankářem Bohumil
Sadílek z Kaznějova.
Mgr. Štěpán Vítovec
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Výchovně-vzdělávací zájezd Magická Anglie
23. – 28. 4. 2017

1) Greenwich – známá královská observatoř, nultý poledník
City – the Tower, Tower Bridge (exhibition – procházka po skleněné lávce nad Temží), St Paul´s
Cathedral, London Eye
2) Avebury (největší kamenný kruh v Británii)
Silbury Hill (největší pyramidový hrob v Evropě o výšce 40,5m )
West Kennet Long Barrow (největší komorový hrob v Anglii)
Bath (bývalé římské lázně)
3) Stonehenge - nejslavnější pravěký megalitický monument v Evropě
Salisbury – město s raně gotickou katedrálou s nejvyšší kostelní věží v Anglii (123 m) originál Velké
listiny svobod, kterou byl donucen anglický král Jan (známý jako Jan Bezzemek) podepsat v r. 1215
Beaulieu - Národní muzeum motorismu, které se nachází na pozemcích bývalého cisterciáckého
kláštera a viktoriánského panství
4) Londýn - Olympijský stadion (olympijská pochodeň, nejdelší skluzavka v Evropě)
centrum Londýna - místa, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace,
Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou čtvrť
Soho, Národní galerie
Mgr. Radka Lavičková
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MISS ŠKOLNÍ DRUŽINA ☺
Na přelomu dubna a května se v naší škole uskutečnila soutěž MISS školní družina pro dívky
z prvních až třetích tříd. Soutěž probíhala dvoukolově – dívky se představily, řekly něco o sobě, svých
zájmech a koníčcích a navrhovaly motiv vlastního trička. Hodnocením tohoto kola se zhostila porota ve
složení našich vychovatelek školní družiny a vybrala devět dívek, které postoupily do druhého, již finálového
kola. Finále proběhlo 2. 5. 2017, všech devět dívek odpovídalo na připravené otázky a soutěžilo ve volné
disciplíně, kterou dostaly za úkol si předem připravit.
Na závěr porota, již jen dvoučlenná, vybrala první tři místa a všechny účastnice soutěže, a to nejen
finálového kola, byly odměněny drobnými dárky, které do soutěže věnovaly vychovatelky školní družiny a
firma Bonaparte, licenční partner Briliantina.
Gratulujeme MISS školní družiny Tereze Šlapákové, 1. vícemiss Viktorii Čermákové a 2. vícemiss
Anastazii Vondryskové. Všem dívkám děkujeme za účast a doufáme, že si tuto premiérovou soutěž naší
družiny užily. Věříme, že v příštím roce uspořádáme stejně hezký druhý ročník.
Petra Čermáková, vychovatelka
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Výlet 1. tříd do Karlových Varů
a na hrad Loket
V letošním školním roce žáci 1. ročníků ze ZŠ Kaznějov jeli 18. 5. 2017 na svůj první školní
výlet. Na výlet je vezl žlutý patrový autobus od Intertransu. Vyjeli ráno po osmé hodině od základní
školy směrem na Karlovy Vary. První zastávka byla přímo v Karlových Varech v nově vybudovaném
areálu SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – což je centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu (Asociace záchranný
kruh Karlovy Vary). Areál tvoří několik menších specifických budov a mezi nimi je moderní dětské
dopravní hřiště. Zde jsou pro děti připravovány různé programy.

Naši žáci měli objednaný program Svět rizik. Rizika jsou všude kolem nás a číhají na nás
venku, ve škole, ale i doma. Děti se v rámci programu měly naučit rozpoznávat jednotlivá rizika,
rizikové situace, ale hlavně se naučit s těmito riziky vypořádat. Program trval zhruba 3 hodiny a byl
veden lektory z řad záchranářů. Tito lektoři se přítomným žákům představili hned na začátku
programu v hlavní budově areálu. Tam si všechny prvňáčky rozdělili do čtyř skupin a každá skupina
pak odešla se svým lektorem na jedno stanoviště (do specifické budovy).
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Celkem každá skupina navštívila pět stanovišť - specifických budov, ve kterých hledali
možná rizika, která tam byla nastražena. Byli v budově policie, v budově záchranářů, v budově
hasičů, v budově, která představovala domácnost s jednotlivými místnostmi a poslední stanoviště
se týkalo venkovních prostor-rizik, které se mohou nacházet všude kolem nás venku (např. spadlé
elektrické dráty, rizika na koupališti, jedovaté rostliny apod.) Postupně se všichni žáci na všech
stanovištích vystřídali. Po absolvování tohoto programu by si žáci měli poradit s tím, jak reagovat
v prvních minutách mimořádné situace, např. jak se zachovat při nehodách, požáru či v jiných
krizových situacích a především, jak si přivolat sobě či jinému pomoc. Na závěr se lektoři s žáky
rozloučili a popřáli jim šťastnou cestu. Z Karlových Varů se odjelo na nedaleký hrad Loket. Hrad
i město Loket dostaly název podle toku řeky Ohře, který připomíná tvar paže ohnuté v lokti.
Kamenný královský hrad Loket je více než 800 let staré sídlo, tyčící se na žulovém masívu,
které obtéká řeka Ohře. Byl založen pravděpodobně jako pohraniční pevnost. Hrad sloužil králům
a pánům, loketským měšťanům a v 19. a 20. století také jako vězení.

Z parkoviště žáci společně s učitelkami přešli most přes řeku Ohře a po schodech vystoupali
až ke vstupní bráně hradu. Potom všichni vstoupili do hradu.
Prohlídková trasa vedla přes sály hradu (které skrývaly různé příběhy), kde byly k vidění
různé expozice. Unikátním hradním expozicím kralovala rozsáhlá sbírka porcelánu
z 19. a 20. století, který byl vyroben v porcelánkách v Lokti, Horním Slavkově i jinde. Ke vzácným
exponátům také patřily vídeňské lázeňské pohárky z přelomu 18. a 19. století, ručně malované
porcelánové hlavičky dýmek nebo také úplně první výrobek z loketské porcelánky. Expozici
doplňovalo sklo ze světoznámé karlovarské sklárny Moser. Dále žáci viděli sbírky bývalého
městského muzea a muzeum zbraní. Děti právě zaujala rozmanitá expozice historických zbraní,
chladných i palných. Součástí výstavy byla také široká ukázka staré vojenské výstroje a přilbic.
Netradiční zajímavostí byly umělecky vyvedené střelecké terče. Pokochali jsme se také nábytkem
z třech předchozích staletí, starou loketskou lékárnou, dřevěnými sochami a plastikami.
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Mezi expozicemi vedle vzácných minerálů žáci obdivovali také legendární loketský
meteorit, o který se zajímal i sám Johann Wolfgang Goethe, slavný německý básník, který v Lokti
oslavil své 74. narozeniny.
Na Lokti je vystaven pozůstatek největšího meteoritu, který dopadl na území nynější České
republiky a který dostal jméno Purkrabí. Pověst vypráví, že je to zakletý markrabě Vohburgský,
který byl proslulý svou necitelností a přísností. Meteorit měl dopadnout na nádvoří hradu v srpnu
roku 1422. Zkoumali ho nejprve alchymisté a mudrcové, později vědci a geologové. Jedná se o
nejstarší známý meteorit na světě markrabě Vohburgský, který byl proslulý svou necitelností a
přísností. Meteorit měl dopadnout na nádvoří hradu v srpnu roku 1422. Zkoumali ho nejprve
alchymisté a mudrcové, později vědci a geologové. Jedná se o nejstarší známý meteorit na světě.
A po
prohlídce sálů
jsme vyšli na
nádvoří hradu.
Na nádvoří má
svou sošku
skřítek
Gottstein, který
je vládcem
loketských skal.
Pokud ho
pohladíte po
bradce,
zanecháte
penízek a něco
si přejete, tak
Vám to skřítek
vyplní. Na Lokti
řádí ještě
skřítek
Štrakakal, který je postrachem pro neučesané děti. Nahání je totiž s kartáčem a plácá je knihou po
zádech.
Na nádvoří jsme si dali svačinku – např. párky v rohlíku, abychom vydrželi cestu domů.
Trochu nám to trvalo, než nám to připravili a než jsme to snědli. Tak v době přestávky si řekneme
ještě pár zajímavostí z hradu o nejznámějším českém králi Karlu IV. V roce 1319 za nepokojů proti
králi (otci Karla IV.) nachází na Lokti útočiště královna Eliška Přemyslovna s maličkým Václavem,
pozdějším králem českým a císařem římským Karlem IV. Karel IV. je zde na hradě jako maličký
kralevic Václav ve svých tří letech svým otcem vězněn v hradních sklepeních. I přes tyto zážitky
se na Loket zase rád v dospělosti vracel. A při jednom z mnoha pobytů na Lokti podnikl Karel IV.
výpravu do lesů a objevil přitom horké prameny, pozdější Vary Karlovy, které po sobě také
pojmenoval.
Někteří žáci se byli ještě podívat také v prostorách bývalé věznice, kde je působivá a
autentická výstava útrpného práva. Útrpné právo je podívanou v podání pohyblivých figurín, je
dokreslováno mrazivými výkřiky a sténáním trestanců a vše se odehrává právě v prostorách
sklepního vězení hradu Loket. Kdo sestoupil do ponurých vězeňských kobek, tam pocítil
středověká muka a vžíval se do kůže nebožáků, na kterých je v kobkách vykonáváno středověké
právo. Právo útrpné je spojeno s nejtemnější dobou lidských dějin. Pak už nás čekala jen cesta
z hradu. V podhradí jsme si zakoupili všichni ještě poslední zmrzlinu a na mostě před hradem
jsme si udělali společnou fotku i s hradem a hurá zpět do Kaznějova ke škole, kde na nás už
čekali rodiče. Výlet se nám velmi povedl, všem se jistě líbil i počasí bylo nádherné, slunečné.
Již nyní se těšíme na nějaký další výlet.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Dějepisná exkurze
U příležitosti 75 let od vyhlazení obce Lidice
a 70 let od položení základního kamene k výstavbě
nových Lidic připravila paní učitelka Ilona
Barbořáková pro žáky devátých tříd dějepisnou
exkurzi do Lidic.
Žáci absolvovali výchovně vzdělávací program
pod názvem „Den, kdy se mi změnil život", při kterém
se formou dramatické výchovy a vstupem do rolí
seznámili s osudem dvou lidických rodin –
Doležalových a Genzových. Program je připraven s
velkou citlivostí a pečlivostí a napomáhá hlubšímu
pochopení tragických událostí té doby.
Poté žáci s průvodkyněmi navštívili vlastní
Památník Lidice a v závěru v Muzeu zhlédli film o Lidicích a dokument s výpověďmi svědků.
V druhé části exkurze žáci navštívili Červený zámek, který je znám pod názvem
Krakovec. Pan kastelán Mgr. Jiří Sobek zajímavým způsobem seznámil žáky s architekturou
a s významem jedinečné gotické stavby na Rakovnicku.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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VÝLET 3.A, 3.B a 4. A
24. – 25. 5 2017 se žáci třetích tříd a 4.A společně vypravili na
dvoudenní školní výlet do rekreačního střediska Machův mlýn. Po
příjezdu na místo jsme se ubytovali v chatkách. Pak jsme si prohlédli
areál a pustili se do zábavy na trampolíně, houpačkách a prolézačkách.
Po obědě následovala výprava na zříceninu hradu Krakovec. Cesta byla
dobrodružná, protože jsme museli překonat několik brodů. Večer jsme
se nemohli dočkat diskotéky, při které jsme i soutěžili nebo zpívali
karaoke. Když jsme se balili na noc do spacáků, byla už dávno tma. Pro
některé z nás to byla první noc bez vlastní postele, ale všichni jsme ji
statečně zvládli. Po probuzení nás čekalo slunečné ráno. Dopoledne
pro nás pan učitel Mudra připravil různé soutěže v družstvech.
Odpoledne se většina dětí ještě stihla i vykoupat v potoce. Za odměnu
jsme si koupili něco sladkého na zub v místním bufetu. Pak už zbývalo
jen uklidit chatky, sbalit batůžky a hurá do autobusu, který nás dovezl
domů. Výlet jsme si moc užili!
Mgr. Pavla Záturová
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DEN ZEMĚ
Dne 29. 5. 2017 se na ZŠ Kaznějov uskutečnil Den Země. Tuto akci
připravil pro žáky školy Dům dětí a mládeže Radovánek z Kaznějova.
Ten den ráno vyšli žáci ze základní školy se svými třídními učitelkami
směrem ke kaznějovskému koupališti. Zde již na ně čekali zástupci
Radovánku, kteří
kolem koupaliště
připravili pro
žáky zajímavé
úkoly. První úkol
bylo sestavit
zeměkouli
z plastových
barevných víček,
kterou stavěli
postupně všichni
žáci 1. stupně.
Poté se žáci
rozběhli kolem
koupaliště

a hledali obálky označené svojí
třídou. Prvňáčci našli celkem
11obálek, ostatní asi 10obálek.
V každé obálce se skrýval nějaký
úkol. Celá třída potom řešila
všechny tyto úkoly. Na závěr si
všichni žáci opekli vuřty nad
rozdělaným ohýnkem.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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FOTOGALERIE
http://zskaznejov.webnode.cz/
products/den-zeme-29-kvetna2017/
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VLADIMÍR HRON vystoupil pro děti v kaznějovském kině
Dne 30. 5. 2017 dopoledne zavítal do Kaznějova zpěvák, moderátor, imitátor a bavič Vladimír Hron.
Pro žáky naší ZŠ
vystoupil v místním
kině nejdříve pro
1. stupeň a později
i pro 2. stupeň.
Na závěr se dětem
podepisoval a fotil se
s nimi.
Mgr. Zdeňka
Havlenová
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DEN DĚTÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ – 2. 6. 2017
Naši žáci 5. tříd připravili pro své mladší spolužáky ke Dni dětí hravé dopoledne plné zajímavých a
nápaditých atrakcí. No posuďte sami z přiložených fotografií. Děti se bavily a svůj sváteční den si
patřičně užily ☺
Mgr. Libuše Sajnerová
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Dětský den
Dne 2. 6. připravili žáci 5. ročníků pro celý první stupeň Dětský den. Žáci přichystali 10 stanovišť, u
kterých ostatní plnili úkoly : stříleli gól, poznávali rostliny nebo se zavázanýma očima předmět
nebo chuť nějaké potraviny. Vyzkoušeli si i střelbu pistolí Nerf, slalom s míčkem na lžíci, chůzi na
chůdách... Dopoledne se moc povedlo, nadšení byli žáci z 1.stupně i naši organizátoři.
Mgr. Iva Zelenková
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DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Paní kuchařky dětem připravily oběd, který ve školní anketě mezi dětmi zvítězil.
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Dům s pečovatelskou službou
V rámci projektu Škola pro udržitelný život pokračujeme ve spolupráci s DPS. Na ukončení
školního roku jsme pozvali obyvatele DPS do školy, žáci 3.třídy pod vedením p. uč. Mudry zahráli
pohádku a zazpívali písničky. Poté si prohlédli základní školu, jídelnu, keramickou dílnu, výzdobu školy.
Žáci 1. i 2.stupně připravili na památku drobné dárečky.
Mgr. Radka Lavičková
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Na konci každého prvního
ročníku je již na ZŠ Kaznějov zvykem a
tradicí, že se všichni prvňáčkové ze školy
pasují v místní kaznějovské knihovně na
čtenáře. Dne 6. června 2017 dopoledne se žáci z 1. A a 1. B shromáždili v krásně
vyzdobené knihovně v Kaznějově. Zde je vřele přivítala paní knihovnice Soňa Tůmová
a také přivítala vedení školy paní ředitelku Mgr. Hanu Patrichiovou i paní zástupkyni
Mgr. Miroslavu Vazačovou. Přivítán byl také starosta města Kaznějova Ing. Petr
Sýkora.
Žáci si posedali na připravené stoličky a paní knihovnice seznámila děti s
tím, co to kniha je a jak se by se k ní měly chovat. Také se od dětí dozvěděla, jaké
knihy doma mají a od koho knihy dostávají. Poté paní knihovnice rozdala dětem text
o zvířátkách. Každý žák přečetl kousek textu – 1 až 2 věty. Čtení dětí poslouchalo i
Jeho Veličenstvo pan král. Žáci po přečtení textu o zvířátkách přečetli jednohlasně
panu králi ještě i čtenářský slib, který měla paní knihovnice vyvěšený před dětmi na
nástěnce.
Potom paní knihovnice vyzvala žáky, aby si po jednom chodili kleknout na
připravený polštářek a pan král každého žáka dřevěným mečem pasoval na čtenáře.
Každý žák ještě na památku dostal od pana starosty Pamětní list a od paní
knihovnice pěknou knihu. Na závěr této hezké akce si žáci prohlédli celé oddělení
dětské knihovny.
Děkujeme paní knihovnici Tůmové a městu Kaznějov za její zajištění.
Žáci 1. tříd a třídní učitelky.

Mgr. Zdeňka Havlenová
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KARLOVY VARY, LOKET a 5.A
8.6. se zúčastnila třída 5.A exkurze v záchranářském městečku v Karlových Varech. Městečko, které je
unikátní v celé střední Evropě, naučí školáky, jak předcházet nebezpečí, případně jak se zachovat, když
krizová situace nastane. Cestou zpět jsme se zastavili na hradu Loket, kde jsme měli prohlídku s průvodcem
a po ní si mohli žáci prohlédnout mučírnu a věž. Výlet jsme zakončili návštěvou obchůdku se suvenýry
a zmrzlinou.
Mgr. Iva Zelenková
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Školní výlet – Slavonice, Český Rudolec, Bizoní farma
8. a 9. 6. 2017
Slavonické podzemí je jednou z nejstarších částí města a pravděpodobně souvisí s gotickou
zástavbou z 13. století

Pevnostní areál Slavonice – bunkry (zajišťování státní hranice od 30. let minulého století až do
roku 1989)

Bizoní farma - v divoké krajině České Kanady leží malá osada Rožnov. Není to osada ledajaká. Je
to kouzelné údolí, kde se prohání stádo bizonů. Tady najdete Bison Ranch.

Český Rudolec – Zámek Český Rudolec (též Malá Hluboká) stojí v jihovýchodní části vesnice
Český Rudolec, nedaleko Dačic, v přírodním parku Česká Kanada.
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Ubytování - Penzion Bejčkův mlýn se nachází v nádherném prostředí České Kanady,
v renezančním městečku Slavonice. Na každém kroku je zde cítit pozitivní energie.
Mgr. Radka Lavičková
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Školní výlet 8.třída - 12. – 14. 6. 2017
Sportkemp Kralovice
+ exkurze Mariánská Týnice
Mgr. Radka Lavičková

Ubytování

Zábava
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Mariánská Týnice
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Exkurze do lomu na kaolin v Kaznějově
Dne 19.6. 2017 se žáci 9.tříd zúčastnili exkurze do kaolinového lomu v Kaznějově. Žáci se dozvěděli spoustu
informací, například o vzniku a využití kaolinu, o těžbě kaolinu a o rekultivaci. Během exkurze žáky provázel
Ing. Jan Sutnar, kterém patří naše velké poděkování za zajímavý výklad.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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ŽOČ
ZEMĚPIS
…TI
NEJLEPŠÍ

☺
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Celoškolní výtvarné soutěže
Již několik let probíhají na naší škole ve školním roce vždy dvě celoškolní výtvarné soutěže, které jsou
tematicky zaměřené. V letošním školním roce na podzim žáci naší školy vytvářeli svá díla na téma
"Cestování", v druhém pololetí v dubnu bude vyhlášeno téma" Země trpaslíků". Na hodinách výtvarné
výchovy pod vedením učitelů namalují obrázek na dané téma, nebo vytvářejí různé koláže. Učitelé vyberou
nejlepší výkresy z každého ročníku a ty jsou pod čísly umístěny v aule na nástěnku. Poté probíhá hlasování,
kdy všichni žáci naší školy postupně dávají v každé kategorii svůj hlas obrázku, který se jim nejvíce líbí.
Vyhodnocení probíhá ve čtyřech kategoriích - kategorie 1. a 2. třída, 3. a 4. třída, 5. a 6. třída, 7.,8. a 9.
třída. Po skončení hlasování probíhá slavnostní vyhlášení vítězů. Koordinaci těchto dvou soutěží má na
starosti paní učitelka Pavla Záturová.
Mgr. Naděžda Pluhařová

… a toto jsou
úspěšní
výtvarníci
„trpasličí“
soutěže
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Práce žáků 7.A v hodině Informační technologie – ERB
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Tradiční rubrika – Trofeje
aneb Naši nejúspěšnější sportovci
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NAŠI DEVÁŤÁCI SE LOUČÍ
…VE ŠKOLE
Stalo se již tradicí, že se v posledním týdnu žáci 9. tříd loučí se svými učiteli a s žáky na II. stupni.
Letos rozloučení proběhlo ve středu 22.6.2017 ve školní jídelně. Již kolem 7. hodiny ráno žáci přišli do školy,
aby připravili prostory v jídelně ke slavnostnímu rozloučení. Pan učitel Vladimír Mudra připravil zvukovou
aparaturu.
Žáci 9. tříd si připravili pro společné loučení několik oblíbených písní a pak se ve svých proslovech
rozloučili nejen s učiteli, ale i s žáky školy. Jako poděkování v závěru svých proslovů předali vyučujícím
učitelům květinu. V druhé části loučení se žáci II. stupně rozdělili do dvou skupin, aby postupně zhlédli
připravená videa ze života jednotlivých tříd.
Proslovy a videa měli velice dobře připraveny.
Naděžda Pluhařová

FOTOGALERIE
http://zskaznejov.webnode.cz/products/louceni-9-trid-suciteli-a-se-spoluzaky-22-rervna-2017/
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…A NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd na MěÚ Kaznějov
Velká pozornost se věnuje každý rok
prvňáčkům, kteří plni očekávání přicházejí do
školy, aby slavnostně zahájili svoji školní
docházku. A na druhé straně jsou tady žáci
9.tříd, kteří 30.6. naposledy zamíří do školy, aby
poté na MěÚ Kaznějov slavnostně převzali
z rukou svých třídních učitelů svá poslední
vysvědčení na základní škole. 9 let školní
docházky uteklo a z malých prvňáčků se staly
téměř dospělé osobnosti s velkými představami
o svém dalším životě. Každým rokem je
vysvědčení žákům 9. tříd naší školy předáváno
v síni MěÚ Kaznějov za přítomnosti třídních
učitelů, ředitelky školy Mgr. Hany Patrichiové, starosty obce Ing. Petra Sýkory, tajemnice obce Ing. Elišky
Bartáskové. V 8 hodin proběhlo předávání vysvědčení žákům 9. A, v 8.30 žákům 9. B. Paní tajemnice Ing. E.
Bartásková všechny přivítala, představila žákům starostu obce a seznámila je s průběhem slavnostního aktu.
Ing. Zdeněk Kovařík zahrál a zazpíval na úvod dvě písničky. Poté po slavnostním projevu starosty obce a
paní ředitelky začalo předávání vysvědčení. Každý žák obdržel vysvědčení z rukou třídní učitelky, od starosty
pamětní list a dárek od obce. Žáci se podepisovali do kroniky obce.
Na závěr se každá třída v obřadní síni společně vyfotografovala.
Žákům se tímto okamžikem uzavřel školní rok 2016 - 2017 i docházka na naši základní školu.
Po prázdninách je čekají nové školy, noví učitelé, noví spolužáci, nové povinnosti, čeká je spousta učení a
spousta zážitků. Přejeme
jim hodně štěstí
v dalších etapách
vzdělávání, v dalším
životě.
Třídní učitelky
Mgr. Naděžda Pluhařová
Mgr. Petra Kratochvílová
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Sportovní den
na II. stupni
Ve středu 28.6. 2017 od 9.45 probíhal v tělocvičně a na novém Oranžovém hřišti tradiční
„Sportovní den“. Třídy II. stupně sestavily družstva na minikopanou a přehazovanou. V tělocvičně
probíhaly zápasy v přehazované pod vedením rozhodčího pana Jaroslava Svobody, na hřišti
probíhala utkání především chlapeckých družstev v minikopané pod vedením rozhodčího Mgr.
Štěpána Vítovce, který celý den organizačně zajištoval.
Ostatní žáci své hrající spolužáky povzbuzovali.
V přehazované se na 1. místě umístilo družstvo 9.B, na druhém místě 9.A a na 3. místě 7.A.
V minikopané zvítězilo družstvo 9.A před družstvem 8.třídy a. 9.B.
Složení družstev:
Přehazovaná:
9.B: Petra Němcová, Nikol Bušková, Tereza Strychová, Kristýna Lehečková, Julie Folková
Barbora Polcarová Kateřina Menclová,
9.A: Radka Štruncová, Adéla Váchová, Adéla Kafrdová, Kristýna Drahotová, Viktoriya
Budzyn
7.B: Marcela Marešová, Sofie Vilhelmová, Klára Kaňková, Kateřina Křenová, Michaela
Čechová, Michaela Eliášová.
Minikopaná:
9.A: Pavel Holeček, Michael Braun, Matěj Mareš, Filip Růžek, Tomáš Jánský
8.třída: Michal Lopata, Jakub Gajdošík, Dominik Kotas, Aleš Winkelhöfer, Monika
Vavřičková, Filip Kreis
Mgr. Naděžda Pluhařová

FOTOGALERIE: http://zskaznejov.webnode.cz/products/sportovni-den-na-ii-stupni-28-cervna-2017/
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MNOHO ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!

Na tomto čísle se
podíleli:
všichni žáci z 9.B
Zuzana Pokorná z 8. tř.
•
pedagogové ZŠ Kaznějov
•
Mgr. Petra
Kratochvílová

•
Externí žák:
Doc. RNDr. František
Žaloudek

Ke stránkám 4 + 13 + 23 + 34 + 55 + 59
můžete nalézt více fotografií ve fotogalerii na webu školy
http://zskaznejov.webnode.cz/fotogalerie2/sk-r-2016-2017/

Kaznějovské stránky na internetu
Kaznějovské stránky na internetu - přehled

• http://zskaznejov.webnode.cz/products/kaznejovskeweby/

Sekce Moje město (na webu ZŠ Kaznějov)

• http://zskaznejov.webnode.cz/moje-mesto2/

Sekce Kaznějov (na webu Kaznějov) se stránkami
Oficiální stránky • Z Kaznějova • O Kaznějovu •
Z historie • Počasí • Doprava • Firmy a práce
Sekce Kaznějovské školy (na webu Kaznějov)

• http://kaznejov.webnode.cz/kaznejov/

• http://kaznejov.webnode.cz/kaznejovske-skoly/

se stránkami 1790 – 1875 • 1879 – 1931 • 1931 – 1939
• 1939 – 1977 • 1977 – dosud • Webové stránky školy •
Absolventi školy (1949 – 1957 • 2001 – 2010)
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