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Lyžařský výcvik
V letošním roce se lyžařského a snowboardového výcviku
zúčastnilo 27 žáků sedmého ročníku. Výcvik se konal 22. - 26. 1. 2018
v Železné Rudě. Pod vedením zkušených instruktorů se žáci i žákyně
naučili bezpečným způsobem zdolávat sjezdovku Samoty, zvládli jízdu
na vleku, vyzkoušeli si zvláštnosti večerního lyžování a ovládli i běžeckou
stopu. Vyvrcholením výcviku bylo porovnání sjezdové i běžecké zdatnosti
při závodech v trojkombinaci (slalom, sjezd, běh). Letošní výcvik se
bezesporu opět vydařil a všichni se těšíme, že se budeme na horách
i nadále rádi potkávat.
Mgr. Milena Mašková, vedoucí LVK
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Trocha poezie
nikoho nezabije …
…řeklo si 30 žáků naší školy a dorazilo na konci února na školní kolo recitační soutěže.
Pochvala patří všem soutěžícím za zájem, nadšení pro poezii, práci navíc a pěkné výkony.
Zvítězit však mohou jen ti nejlepší, a těmi tentokrát byli:
žáci 1. ročníku
1. místo – Andrea Hamzová
2. místo – Mariana Skalová
3. místo – Ema Kloudová
žáci 2. ročníku
1. místo – Tomáš Hrabík
2. místo – Tereza Hroncová
3. místo – Matěj Trávníček
žáci 3. ročníku
1. místo – Anna Bartoníčková
2. místo – Viktorie Čermáková
3. místo – Jana Vítovcová
žáci 5. ročníku
1. místo – Jan Hrdina
2. místo – Elena Herianová
3. místo – Tereza Šlapáková
žáci 6. – 7. ročníku
2. místo – Julie Letová
Erika Vejvodová
Nella Pašková
Štěpánka Košťálová

Děkujeme žákyním 3. ročníku Anně Bartoníčkové a Viktorii Čermákové, které
reprezentovaly naši školu v okresním kole recitační soutěže v Nýřanech. Anička si z Nýřan
přivezla čestné uznání a Viktorka diplom za účast.
Mgr. Eva Šimlová
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Školní karneval
„Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst…“
Samozřejmě máme rádi zvířata, ale i děti a hlavně děti převlečené za zvířata!
Jen nemáme rádi děti, které se jako zvířátka chovají.
V pátek 2. března bylo však všechno povoleno. Na 1. stupni jsme totiž uspořádali
ZVÍŘECÍ KARNEVAL. Každým rokem se na karneval všichni moc těšíme a opravdu jsme si náš
karnevalový rej i letos dosytosti užili. Všechny děti i paní učitelky měly úžasné zvířecí masky
a kostýmy a každá třída se již tradičně všem představila se svým krátkým programem.
Tancovalo se, soutěžilo, zpívalo, křičelo, dovádělo a co hlavně? No přeci jsme se nemuseli
učit a mohli jsme si jako opravdová zvířata pořádně zařádit
Mgr. Edita Beranová
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Začátkem března proběhlo na naší škole již
tradiční LiStOVáNí s hercem Lukášem

Hejlíkem a jeho kolegyní Věrou Hollou. Toto
divadelní představení s knihou v ruce je zvláštní druh
scénického čtení, který velice poutavou formou
předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým
pojetím si klade za cíl oslovit žáky a probudit zájem o
čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem
pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek.
Za šíření čtení a čtenářství má také záštitu
Ministerstva školství. Za mimořádný přínos v oblasti
propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace
Český literární fond.
Žáci 1. stupně zhlédli představení Šmodrcha podle knihy Archie Kimptona
o docela obyčejném klukovi z jednoho docela obyčejného městečka, jehož život se rázem
změní po setkání s popleteným mluvícím kocourem. A pro žáky 2. stupně bylo připraveno
představení Jak být klukem/holkou podle vřelé a inteligentní knihy učitelů

Jamese Dawsona a Hayley Longové, která kluky i holky s naprostou otevřeností
provede nelehkou pubertou. Žáci se výborně bavili a po
představení si někteří knihy i koupili. Poznali, že četba
nemusí být jen nepříjemnou povinností, ale může být
i zábavou, a to bylo smyslem celé akce. Děkujeme hercům
za skvělý zážitek ☺
(více na www.listovani.cz)
Mgr. Petra Kratochvílová

ZKAZKY 22/2018 – STRANA 6

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZKAZKY 22/2018 – STRANA 7

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZKAZKY 22/2018 – STRANA 8

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZKAZKY 22/2018 – STRANA 9

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Chemická olympiáda
V úterý 6. března 2018 proběhlo na ZŠ Kaznějov okresní kolo chemické olympiády kategorie D.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 9 žáků z pěti škol okresu Plzeň-sever (ZŠ Kaznějov, ZŠ Manětín,
ZŠ Kralovice, ZŠ Nýřany a ZŠ Třemošná). Soutěžící změřili své znalosti a dovednosti v teoretickém
testu a praktickém laboratorním cvičení. Obě disciplíny byly velice náročné, a to se projevilo
i v celkovém hodnocení olympioniků. Kaznějovskou ZŠ reprezentovala žákyně Zuzana Hanzlíčková
z 9. ročníku, která obsadila krásné druhé místo a postoupila do krajského kola, kde se umístila na 18.
místě.
Mgr. Tomáš Korelus
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Velikonoční vyrábění
s R a d o v á n ke m
Dne 21. 3. si třída 1. A vyrobila pod vedením DDM Radovánek jarní dekoraci. Nebylo
snadné v přírodě v tomto „jarním“ počasí vypátrat doplňky jako jsou jarní vykvetlé větvičky nebo
mech…. ale děti (společně s rodiči) jsou moc šikovné a nelehký úkol zvládly na jedničku!
Mgr. Iva Zelenková
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Matematický klokan
Máte rádi logické úlohy? Pak by vás určitě zaujala mezinárodní soutěž Matematický klokan,
které se zúčastňuje pravidelně naše škola společně s asi 6 miliony dětí ze 60 zemí světa… Soutěží
se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní,
republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor
testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.
Následně jsou zpracovány statistické údaje za celou Českou republiku.
Žáci 1. stupně plnili úkoly v kategorii Cvrček (2. a 3. ročníky) a Klokánek (4. a 5. ročníky).
Ve školním kole soutěže si nejlépe s obtížným zadáním matematických úloh poradili tito žáci:
Kategorie Cvrček:
1. místo – Matěj Daňhel
2. místo – Václav Kurak
3. místo – Tomáš Hrabík
Kategorie Klokánek:
1. místo – Lucie Pousková
2. místo – Kryštof Kurak
3. místo – Jan Palma
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Prvňáčkové v Divadle S & H
Dne 27. 3. žáci třídy 1. A a 1. B dojeli za úžasným kulturním zážitkem až do Prahy, přímo
do divadla Spejbla a Hurvínka. Představení s názvem Popletený víkend bylo velice napínavé
a zábavné. V rolích mohli prvňáčkové vidět nejen oblíbené loutky Hurvínka, Máničky, Bábinky
a pana Spejbla, ale i rodinku tří medvědů, kteří se zatoulali z cirkusu. Děti si užily mnoho legrace
a z divadla si odnesly nejen velký kulturní zážitek, ale i krásné suvenýry.
Mgr. Iva Zelenková, Mgr. Pavla Záturová

ZKAZKY 22/2018 – STRANA 13

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZKAZKY 22/2018 – STRANA 14

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Výcvik psů
Jak probíhá výcvik psů, vyhledávání drog, prohlídka vozů přijíždějících do věznice,
zadržení a následování pachatele nám 11. 4. přijeli ukázat psovodi vězeňské služby
se svými čtyřnohými parťáky: z Kynšperka nad Ohří Radek Čajka + Viktor, Jan Zúber
+ Abigail, Jiří Bažo + Bad; Slávka Roučová + Afrika z věznice Všehrdy, Alena Dragounová + Zara
z věznice Valdice, a z věznice Jiřice Pavel Rouček + Noris. Ukázka probíhala ve dvou hodinových
blocích pro 1. a 2. stupeň. Žáci měli možnost být součástí připraveného programu.
Na závěr byli psi odměněni velkým balíkem piškotů a pohlazením od všech žáků.
Mgr. Jitka Šteflová
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MISS 2018

V úterý 10. 4. 2018 proběhlo ve školní družině 1. kolo druhého ročníku Miss
školní družiny. Dívky se představily divákům i porotě a kreslily návrh kabelky, nebo
šperku. Z patnácti přihlášených děvčat postoupilo do finále devět dívek, kde nám
každá předvedla něco ze svého talentu a odpovídala na vylosovanou otázku. MISS
ŠD 2018 se stala Karolína Prčková ze 3. B., 2. místo obsadila Gita Macháčková z 2. A.
a na 3. místě byla Lenka Miklošová z první třídy. Dále si pak diváci sami zvolili MISS
SYMPATIE a tou se stala Viktorie Čermáková ze 3. A.
Všech patnáct odvážných
účastnic obdrželo drobné dárky
a navíc devět postupujících dostalo
korunky a šerpy. Věříme, že se soutěž
dětem líbila a budeme mít možnost
uspořádat i další, tedy 3. Ročník MISS
školní družiny.
Vychovatelka Petra Čermáková
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KLAUN A JEHO CIRKUS
V úterý 24. 4. 2018 k nám do školní družiny zavítal „Klaun a jeho cirkus“. Děti ze všech
oddělení školních družin se sešly v jedné třídě a s napětím očekávaly klauna s jeho doprovodem.
Nejvíce děti zaujalo žonglování, jízda na jednokolce a kouzelnické vystoupení. Na závěr klaun
vystoupil i se svým cvičeným pejskem Apolouškem. Dle projeveného nadšení a potlesku věříme,
že se dětem představení velice líbilo.
Vychovatelky školní družiny

ZKAZKY 2 2/2018 – STRANA 18

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Chlebíčky, bagetky
i jednohubky ve 2. A
Je tomu již téměř rok a měsíc, kdy si letošní žáci z 2. A sami ve škole vyrobili
svoji svačinku. Byla to jednoduchá svačinka – různé jednohubky. Nyní jsme
starší, tak jsme si při hodině Pč v rámci Stolování a výroby jednoduchých
pokrmů ozdobili bagetky, chlebíčky a někdo zase i jednohubky. Každý si
z domova přinesl na toto drobné pečivo nějaké potraviny či rovnou pomazánky. Ve třídě jsme
si vše poskládali, namazali a pak s obrovskou chutí o velké přestávce snědli. Tak jakou mňamku
si uděláme příští rok? Uvidíme.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Beseda žáků 2. A
s knihovnicí
p. Tůmovou
Téma: Večerníček
26. 4. 2018 odešli žáci 2. A po svačině do knihovny v Kaznějově. Zde již na ně čekala paní
knihovnice Tůmová. Pohodlně se usadili na sedačky a kolem sebe měli rozložené knihy s různými
večerníčky. Beseda o večerníčcích mohla začít. Děti byly nejdříve seznámeny s historií večerníčku.
Co to tedy večerníček je?
Večerníček je krátký desetiminutový pořad pro děti na dobrou noc. Tento pořad provází již
několikátou generaci dětí. Večerníček by však nebyl tím, co je,
kdyby nebyl spjatý s postavičkou Večerníčka.
Večerníček je kreslený chlapec v papírové čepici
ve znělce, která pohádkové epizodě předchází. Autorem této
postavičky je malíř Radek Pilař. Večerníček má papírovou
čepici, modrou košili i botky, červené kalhoty a spoustu
nástrojů pro bezpečný dojezd do cíle. Tato pohádková
postavička provází děti i dospělé již od roku 1965. Legendární
postavička letos oslaví 53 let. Režisérem jeho jízdy byl Václav
Bedřich, který svěřil animaci Antonínu Burešovi. Hudbu pak složil Ladislav Simon a hlas propůjčil
Večerníčkovi tehdy pětiletý Michal Citavý, který právě trávil prázdniny nedaleko Prahy.
Prvním večerníčkem, jemuž předcházela znělka s dnes známou postavičkou Večerníčka,
byla pohádka režiséra Václava Bedřicha O televizním strašidýlku. Příběh byl vyprávěn v kombinaci
kreslené animace a fotek. Večerníček ale tehdy nemohl sledovat každý, protože televizi neměla
každá domácnost. S rozvojem televize ale diváků přibývalo – v r. 1965 jich bylo již 2 mil. a v roce
1978 počet překročil 4 mil. První barevný večerníček mohli diváci sledovat v roce 1973.
Večerníček se vysílal vždy v neděli, nejdříve 1x týdně, 3x, 4x, 5x, 6x, a od roku 1973 denně.
Večerníček je nejžádanějším programem ČT při prodeji, kromě všech evropských zemí se
dostal i do vzdálených zemí jako je Austrálie, Malajsie, Spojené arabské emiráty, Turecko,
Japonsko, Čína, Korea, Indonésie a další.
Večerníčky jsou dnes vydávány na CD, DVD a v knižní podobě.
Po tomto úvodu si žáci povídali o jednotlivých večerníčcích. Mohlo by se o nich mluvit
dlouho, neboť děti jich znaly hodně. Známe je přece všichni, není potřeba je jmenovat. A ty, které
například děti neznaly, jim připomněla paní knihovnice s paní učitelkou a společně si pak prohlédly
některé večerníčky vydané v knižní podobě.
Celá knihovna byla laděná večerníčkově, neboť všude byly vystavené nějaké obrázky
z večerníčků. Čas ale uběhl jako voda a žáci se museli nakonec vrátit do svých lavic. Děkujeme paní
knihovnici za velmi pěkně připravenou besedu a těšíme se na další, která už ale bude ve 3. ročníku.
Zapsala: p. Tůmová a p. uč. Havlenová
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Vlastivědný zájezd
Na začátku května ZŠ v Dolní Bělé opět pořádala „Vlastivědný zájezd“.
Velmi rádi jsme se s několika žáky ze 3., 6. a 7. tříd připojili. Vyrazili jsme

časně ráno a jeli rovnou až na
Chebsko. Tam jsme navštívili hrad
Vildštejn ve Skalné. Přivítala nás
hradní paní (nebo spíše slečna)
v krásném kostýmu a vzala nás
na prohlídku do hradního
sklepení, královského sálu a také
na výstavu hasičských vozů,
žebříků či uniforem. Odvážlivci
také zašli do hradního vězení
a nakonec skončili u soudu (viz
foto). Poté jsme se prošli po SOOSU, což je národní přírodní rezervace. Tam vyvěrají minerální prameny
a doznívají vulkanické činnosti. Velmi pěkná byla prohlídka přírodopisné expozice s mnoha vycpaninami.
Krása motýlů nás upoutala v „Motýlím domě“, asi 2 km od Františkových Lázní. Kromě sbírky
i cizokrajných motýlů v přízemí nám v patře létala spousta živých
motýlků nad hlavami. Bylo krásné je v tichosti pozorovat. Poslední
zastávka byla v nám již známých Františkových Lázních. Než jsme došli
na kolonádu ochutnat další minerální prameny, zastavili jsme se
na rozhledně Salinburg na kraji města. Pak už následovalo opravdové
korzování kolonádou. Domů jsme se vrátili navečer s mnoha zážitky
a drobnými dárky nakoupenými pro rodiče nebo i získané v bohaté
tombole, která neodmyslitelně patří ke zpestření zpáteční cesty
autobusem. Děkujeme za krásný den.
Mgr. Ivana Kozlíková
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Soutěžní dopoledne
na koupališti -1.A
Jedno krásné předprázdninové ráno jsme se vydali směr kaznějovské koupaliště. Tam se děti rozdělily
do 4 skupinek, ve kterých plnily společně úkoly: vědomostní (např. opakování z prvouky - názvy měsíců,
stromů...), ale i sportovní (skákání v pytlích, plnění skleničky vodou). Po vyhodnocení a předání odměn, bylo
pro děti přichystané překvapení a svezly se v lodi po koupališti. Následovala svačinka a obsazení dětského
hřiště a dalších atrakcí na koupališti. Skvělé dopoledne a úžasná akce na konec školního roku.
Mgr. Iva Zelenková
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Besídka pro rodiče
Ke dni matek si připravili žáci 1. A třídní besídku pro své rodiče. Naučili se
básničky, pásmo, ve kterém představili všechna písmenka z abecedy, písničky
i s vlastním hudebním doprovodem, tanečky. Na závěr zahráli pohádku O veliké
řepě, ve které si zahráli všichni žáci a pohádku zvládli úžasně i ve verších.
Mgr. Zelenková Iva
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Solasido
Pěvecká soutěž SOLASIDO má v Kaznějově již patnáctiletou tradici a vždy po 2-3 letech se
žáci naší školy stanou velkými pěveckými hvězdami.
Samotné soutěži předchází konkurz, kde odborná porota vybírá ty nejlepší zpěváky.
V letošním roce se přihlásilo 34 žáků a 26 jich postoupilo do soutěže. Vybraní žáci se pečlivě
připravovali, účastnili se profesionálního natáčení písní na CD a 29. 5. dopoledne předvedli svoje
pěvecké umění na generálce pro ostatní žáky ZŠ. Večer bylo hlediště našeho útulného divadla
ŠUTR zaplněno do posledního místečka.
Děti zpívaly ve dvou kategoriích:
1.kategorie: 1.-3. ročník,
2.kategorie: 4. - 6. ročník (+ jedna
žákyně 9.ročníku)
Boj o trůny byl opravdu
napínavý. Nikdo do posledního
okamžiku netušil, kdo bude
vítězem, všechny děti totiž zpívaly
úplně báječně.
Konečné výsledky možná
někoho zklamaly, někoho
překvapily, ale takové už bývají
soutěže, kde se výkon nedá změřit.
Já děkuji sama za sebe všem malým
i větším zpěvákům a zpěvačkám
za odvahu, za jejich skvěle zapívané písničky a už se moc těším na příští takto skvělý kulturní
zážitek.

Výsledky soutěže:
1. kategorie:
speciální cena - Mariana Skalová -1. A
1.místo-Ema Kočandrlová - 2. B
2. místo- Viktorie Čermáková - 3. A
3. místo- Anna Bartoníčková - 3. B
2. kategorie:
speciální cena – Tereza Šlapáková – 4. B, Kristýna Hroncová – 4. B
1. místo: Jan Hrdina - 4. B
2. místo: Elena Herianová - 4. B
3. místo: Stella Šlehoferová - 5. B
Mgr. Edita Beranová
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Školní výlet 2. A + 2. B
Vodní hrad Švihov
a zábavní park v Nepomuku
Blíží se závěr školního roku a s ním jsou spojené školní výlety. Žáci 2. ročníků ZŠ Kaznějov jeli na výlet
ve středu 30. 5. 2018. Autobus odvezl společně všechny tyto děti s jejich třídními učitelkami nejdříve
na vodní hrad Švihov. Zde prohlídku hradu absolvovaly po třídách.

Průvodkyně je odvedla na 2. nádvoří, kde jim povídala o historii hradu. Odtud je odvedla do jedné ze
čtyř bašt– do červené (další se nazývají bílá, zlatá a zelená). Zde se nacházel model celého hradu.

V další místnosti se zastavili u reliéfu majitele hradu Púty Švihovského, o kterém se dozvěděli, že byl
velmi chytrý (dorozumíval se šesti jazyky), ale na druhé straně byl na své poddané velmi, velmi zlý.
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Na obraze je vidět původní
hrad Švihov. V místnosti
byly k vidění dřevěné
vyřezávané sedačky či
židličky aj.

V následující místnosti viděli žáci jídelnu bez příborů a něco jako lavor na mytí rukou.

Velmi pěkné byly i skříně a koberce na stěnách, které zvyšují teplotu v místnostech.
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Žáci pak poodešli do další síně, která byla ložnicí tehdejší hradní paní se služebnictvem.
Postel byla kratší, neboť hradní paní spala kvůli účesu v polosedě. (Asi se moc nevyspala.)
Komorné jí ohřívaly postel nádobou plněnou horkou vodou. Vzadu za postelí byla vidět
vykládaná šperkovnice. Ve volném čase paní vyšívaly či využívaly kolovrátek. Teplo si
zajišťovaly kachlovými kamny a kůžemi na podlaze.

Zajímavá byla také vyklenutá
část z místnosti – tehdejší WC
(nazývaná prévert).
Po schodech se žáci dostali až
do kaple, které vévodí
významná malba, na které
je vyobrazen Púta Švihovský,
jak zabíjí draka (podle
legendy O svatém Jiří). Vzadu
je vyobrazen na obraze hrad Švihov a v dáli pohoří Šumava, které
nesouhlasí se skutečností.

V kapli
byly
k vidění
erby
Púty
a jeho
ženy.

Pro žáky byla zajímavá pověst o mnichovi, který byl v kapli zazděn, ale
je dodnes vidět ze stěny jeho pozadí. Pokud prý si do něho strčíte prst
a něco si přejete, tak prý se vám to splní. Děti se neostýchaly ani
trochu a bez reptání to zkoušely. Co si asi všichni přály? Možná aby už
byly prázdniny, či aby byla jejich rodina zdravá. Snad se jim to splní.
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Po točitých schodech se dostaly děti s průvodkyní
až do horní části kaple. Po výstupu z kaple se ocitli
opět mimo vnitřek hradu, kde jim průvodkyně
vyprávěla o Pútovi, kterého kvůli jeho krutosti
odnesl čert do pekla. Manželka ho mohla zachránit
tím, že by rozebrala celý hrad a vše vrátila na
původní místo. Hrad stojí a Púta je tedy asi stále
v pekle. I odtud
pokračovaly po jiných
točitých schodech do
velkého tanečního sálu s vykládaným stropem. Zde museli žáci
paní průvodkyni zazpívat píseň.

Z tanečního sálu se odešlo do zbrojnice. Kde žáci viděli různé
zbraně – dýky, děla, kuše, pušky. Bylo zde vidět i brnění.
Ze zbrojnice odešli všichni ven na nádvoří, kde paní průvodkyně nechala každému dítěti
potěžkat velké hradní klíče a s dětmi se rozloučila. Děti si ještě zakoupily různé suvenýry
a odešly si prohlédnout hrad kolem dokola.
Odtud odvezl autobus
děti do zábavního
parku v Nepomuku, kde
si děti užívaly kolotočů
a trampolín, houpaček
a volnosti. Ke škole se
vrátili všichni až
v odpoledních
hodinách.
Mgr. Zdeňka Havlenová

ZKAZKY 22/2018 – STRANA 29

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZKAZKY 22/2018 – STRANA 30

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Turnaj
Dne 1. 6. 2018 se v tělocvičně ZŠ Kaznějov konal turnaj rodinných dvojic ve stolním
tenise, kterého se zúčastnilo čtyřicet aktivních hráčů a spousta dalších diváků. Turnaj
čítal dvě kategorie: týmovou obíhačku a rodinné čtyřhry. Užili jsme si společně
stráveného času, zábavy i sportovního klání.
Mgr. Vladimír Mudra
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Dne 5. 6. proběhla v knihovně
Kaznějov tradiční akce pro
prvňáčky "Pasování na čtenáře".
Knihovnice paní Tůmová připravila pro
naše čerstvé čtenáře text z pohádky,
který měli žáci přečíst, aby dokázali, co
se ve školním roce naučili. Poté přečetli
společně nahlas před králem všech
čtenářů slib, ve kterém se zaručili, jak
správně se budou o všechny knihy
starat a jak správně s nimi zacházet.
Samotné pasování provedl král svým
mečem.
Mgr. Iva Zelenková
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Školní výlet
6.A, 6.B
Dne 6. 6. 2018 jsme my, žáci 6. tříd, společně s p. uč. Kratochvílovou a p. uč. Pluhařovou vyrazili
na školní výlet.
První zastávkou byl zámek Blatná, kde jsme měli prohlídku celého zámku. Dozvěděli jsme se
například, že na zámku často pobýval Jan Evangelista Purkyně. Mohli jsme si zde zakoupit krmení
pro volně pobíhající daňky. S daňky jsme ti to velmi užili, poněvadž se nechali hladit a běhali za
námi. Výlet pokračoval do obce zvané Kadov. Zde jsme si mohli prohlédnout přírodní památku
Kadovský viklan. Poté nás paní, která vlastní koně a poníky, zavedla za stády koní a poníků, kde
jsme si je mohli hladit.
Školní výlet byl zakončen návštěvou zříceniny hradu Vlčtejn.
Moc jsme si výlet užili!
Julie Letová 6. B
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Volná vstupenka do zoo Plzeň
V roce 2017 jsme s žáky 5. B pilně navštěvovali místní knihovnu a účastnili se soutěže o
získání volné vstupenky do zoo Plzeň. Úkolem každého soutěžícího bylo vypůjčovat si knihy
s přírodovědnou tématikou. Z dvaceti volných vstupenek získaných kaznějovskými dětmi se jich
k pilným dětem z 5. B dostalo
rekordních čtrnáct, a tak jsme je jeli
slavnostně a pyšně uplatnit 6.června
2018. Exkurze v zoologické zahradě
se dětem velmi líbila, zvláště pak
sokolnické ukázky, neboť dravci
létali jenom pro nás.
Ve sbírání potřebných bodů
na další volnou vstupenku
pokračujeme i letos.
Mgr. Milena Mašková,
třídní učitelka 5.B
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Cyklovýlet k Houkale
Že nevíte, co je Houkala? Někteří z žáků 4. B to také nevěděli, ale teď už by vám odpověděli, že je to
úžasný kiosek na břehu krašovického rybníka. A také by vám jistě hrdě řekli, že tam dojeli se svojí třídou
na kole. V pátek 8. 6. vyrazilo 21 statečných (17 dětí, 3 tatínkové a 1 učitelka) lesními cestami kolem
Modrého kříže až do Krašovic k rybníku. A protože nám počasí opravdu přálo, osvěžili jsme se nejen jídlem
a pitím v kiosku, ale také na mělčině v rybníku. Vzhledem k tomu, že cíl naší cesty vedl přes pořádný kopec,
občerstvení jsme si opravdu zasloužili. Zpáteční cestu jsme si ještě trochu prodloužili, a když jsme u školy
zkontrolovali tachometry, ukázaly úctyhodných 22 km.
Mgr. Eva Šimlová
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Muzikál čtvrťáci
Dne 12. 6. a 14. 6. zahráli žáci čtvrtých tříd muzikálovou pohádku „O šťastně rozvedeném
drakovi“. Dopoledne vystupovali pro žáky základní školy, odpoledne pak pro rodiče, prarodiče,
další příbuzné a širokou veřejnost.
Mgr. Vladimír Mudra

Školní výlet 1.A a 1.B
Na konci května uskutečnili žáci prvních tříd společný školní výlet. Nejprve jsme
poznávali historii našich předků s velmi zajímavým výkladem na hradě Švihov. Tam si žáci
zakoupili suvenýry, různé přívěsky, upomínkové předměty, a hlavně vizitky a turistické známky
do svých z domova vedených turistických deníčků. Pak jsme se přemístili do zábavního parku
v Nepomuku, kde o zábavu nebyla nouze. Natěšené děti mezi jednotlivými atrakcemi doslova
přebíhaly, aby jim nic neuteklo. Závěrečná hromadná sprcha na osvěžení byla veselou tečkou
za úžasným společně stráveným dnem.
Mgr. Iva Zelenková
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Plavba za pokladem kapitána
Černovouse - 12.6. 2018
Paní Ing. Radana Sedláčková z nakladatelství THOVT přijela do městské knihovny a předvedla nám
jeden ze svých programů a tím jsou takzvané Motivační hry. Toto nakladatelství se věnuje dětské literatuře
a zabývá se nejenom vydáváním knih, ale také hledáním různých způsobů, jak děti podpořit a pomoci jim se
čtením, motivovat a rozvíjet u nich čtenářské dovednosti. Hry rozvíjí u dětí kreativní a logické myšlení
a komunikační dovednosti.
Zároveň obsahují prvky aktivního učení, a to vše zábavnou formou, která se snaží děti vtáhnout
do víru dění, utužit jejich vytrvalost a soustředěnost.
Pro žáky 2. třídy byla připravena hra „Plavba za pokladem kapitána Černovouse“. Skládala se
ze dvou částí. V první části si děti povídaly obecně o knize, co je to obsah, jak se podle něj mohou
orientovat v knize a soutěživou formou si vysvětlovaly význam některých slov použitých v úryvku knihy.
Tento úryvek četla paní Sedláčková spolu s jedním žákem všem dětem. Ti pak zpětně odpovídaly na otázky
z textu a získávaly speciální body. Ty pak využily v druhé části programu. Zde byly děti rozděleny na tři
skupiny, pojmenovaly si svou loď, s kterou pak pluly po herním plánu a plnily úkoly, které si musely najít
v knihách. Za správné odpovědi získávaly další body. Na závěr pak bylo vyhlášení vítězů.
Tyto hry jsou zpestřením běžné výuky čtení.
Mgr. Libuše Sajnerová
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Recyklohraní
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem
je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Do programu jsme se zapojili již
v září 2008, kdy vznikl. Během školního roku plníme zpravidla čtyři úkoly různé pro první a druhý
stupeň, sbíráme použité baterie a drobný elektroodpad. Za splněné úkoly, sebrané baterie
a elektroodpad dostaneme body, za které si vybereme odměny. Dříve jsme si objednávali drobné
dárky, ale loni v únoru jsme si za 3563 bodů objednali ministůl na stolní tenis. Stůl se velmi
osvědčil, a tak střádáme body na nový. V letošním školním roce jsme zatím získali 1099 bodů.
Odevzdali jsme 24 kg baterií, 27 kg elektroodpadu a plnili úkoly „Vydržím víc, posloužím déle“
a „Žít bez odpadů“. V posledním úkolu jsme hledali muzejní kousek. Zatím máme 2472 bodů
a doufáme, že za poslední odevzdaný úkol dostaneme body další. A budeme se těšit na zakoupení
nového stolu.
Mgr. Anna Divišová
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Ovoce, zelenina a mléko do škol zdarma
Dotační program Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen
ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem
je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné
stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské
obezitě. Naše škola se účastní projektu již od jeho zahájení. Cílovou
skupinou byli zpočátku jen žáci prvního stupně, v letošním roce se
program rozšířil
na všechny žáky
základní školy.
Žákům je zdarma
jednou týdně
dodáváno
čerstvé ovoce a
zelenina, ovocné
a zeleninové
šťávy.
Od září 2018
dostávají děti
jednou týdně
také polotučné
mléko nebo jiné
mléčné výrobky.
Cílem programu
Mléko do škol je
podpora zdravé
výživy a zvýšení
spotřeby mléka a
mléčných
výrobků.
Mgr.
Eva Šimlová
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Exkurze do Techmania
Science Center v Plzni
ZŠ Kaznějov využila nabídku zvýhodněného vstupného
do Techmania Science Center v Plzni. V průběhu června ji
navštívilo již několik tříd. V rámci tohoto vstupného mají žáci
možnost navštívit volně přístupné expozice Planetária
i Techmanie a zhlédnout film v Planetáriu. Hravou formou
se zde seznámí s řadou fyzikálních zákonitostí, s ukázkami
přírodních jevů, a ještě si u toho užijí spoustu zábavy.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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Keramický kroužek
Vyvrcholením celoroční práce starších žáků na keramickém kroužku byla výroba zahradních
domečků a košíčků na květiny. Zahrádky vyzdobené našimi výrobky a osázené košíčky potěší
každou maminku.
Mgr. Radka Lavičková
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JAK SE MAJÍ NAŠE ŽELVY?
Chovatelský kroužek na ZŠ Kaznějov zaznamenal další úspěch. V srpnu 2018 se v inkubátoru
vylíhlo pět roztomilých želviček a nyní, po sedmi měsících, jsou z nich životaschopní jedinci.
Sami posuďte, jak jsou krásní.
Mgr. Milena Mašková – vedoucí chovatelského kroužku
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Žáci ZŠ vzorně
reprezentovali město
Kaznějov
Vždy na konci školního roku nezapomíná městský úřad na vzorné a šikovné žáky,
kteří naše město reprezentovali v různých vědomostních nebo sportovních soutěžích.
V tomto školním roce nám udělali radost tito žáci: Zuzana Pokorná, žákyně 9. ročníku,
která dosáhla výborného výsledku v krajském kole Olympiády v českém jazyce. V
konkurenci 21 účastníků této soutěže obsadila pozoruhodné 2. místo a postoupila do
ústředního kola olympiády. Přejeme Zuzaně mnoho dalších úspěchů nejen v republikovém
klání, ale i v dalším studiu na střední škole, v osobním životě i literární činnosti. Velmi si
vážíme toho, že jsme se s tak nadanou studentkou mohli denně setkávat při běžné školní
práci.
Mgr. Václava Vitoušová

V logické olympiádě pořádané Mensou ČR dosáhl výborného úspěchu Jakub Šubrt
ze 4. B, který se v Plzeňském kraji z 972 řešitelů umístil na neuvěřitelném 14. místě a
postoupil do dalšího kola.
Dalšími úspěšnými žáky v tomto roce byli: Matouš Hep z 6. B (matematická
olympiáda), Zuzana Hanzlíčková z 9. ročníku (chemická olympiáda), Karolína Nováková
z 5. B a Ivana Kalinová z 2. A (výtvarná soutěž – požární ochrana očima dětí), šachisté –
Anna Bartoníčková ze 3. B, František Škutil
ze 4. A, Jakub Šubrt, Aleš Krýsl a Jan Hrdina
ze 4. B. Dále úspěšní stolní tenisté ze 4. AVilém Rieger, Filip Hrotek, Dominik Sadílek
a Eliška Křenová a také Anežka Danihelková
z 5. A.
Všem šikovným žákům blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy a města Kaznějov. Poděkování patří
však i těm, kteří byli žákům pomocnou
rukou: Mgr. Vitoušové, paní ředitelce Mgr.
Patrichiové, Mgr. Jeníčkové, Mgr. J. Šteflové,
Mgr. Korelusovi, Mgr. Mudrovi, panu
Hrdinovi a Ing. Bartoníčkovi.
Mgr. Petra Kratochvílová
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...a nyní něco z vlastní tvorby našich žáků:

Amulet
Před týdnem se stalo něco, co mi zůstane v paměti asi navždy. Jsem Emily
a jsem už 12 let matkou mé úžasné dcery Noemi. Jako každé pondělí, když Noemi
odejde do školy, jsem i ten osudný den pouklízela její pokojík. Utírala jsem prach
na jejím kosmetickém stolečku. Našla jsem náhrdelník, na kterém byl amulet, který
jsem hned poznala. Patřil Stelle, což byla nejlepší kamarádka Noemi. Dala jí ho její
matka už jako miminku a bohužel hned poté zemřela. „Ale ta tu byla před dvěma
měsíci a předtím jsem to tu neviděla,“ řekla jsem si pro sebe. Noemi říkala, že jela
na nějakou dovolenou, ale to bylo před dvěma týdny. „Hmm, třeba to tu Stella
nechala Noemi, aby to nikde na dovolené neztratila,“ takhle jsem si to vysvětlila.
Věděla jsem, že to může být možné, obě si důvěřovaly.
Když přišla Noemi ze školy, okamžitě ke mně přiběhla a objala mě. „Copak se
stalo zlato?“ zeptala jsem se, když jsem viděla její uplakanou tvář. Když se uklidnila,
začala povídat. „Dneska u nás byl Stellin táta a řekl, že na dovolené Stellu srazilo
auto.“ Dořekla a hned na to se znovu rozbrečela. „Neboj, to bude dobrý. Máš štěstí,
že ti tu aspoň nechala ten amulet, aspoň máš něco na památku,“ řekla jsem a otřela
jí slzy, co jí tekly po tvářích. „Jaký amulet? Její táta říkal, že na dovolené ho měla u
sebe, ale bohužel jí štěstí nepřinesl. Ale po té
nehodě ho nenašli, musel někam zapadnout,“
řekla a stále překvapeně se na mě dívala.
Šly jsme do jejího pokojíčku a já Noemi
ukázala ten amulet. „Mami to je on!“ zakřičela
vyděšeně. Ale to nebylo všechno. Večer jsme
se s Noemi koukaly na pohádku, chtěla jsem ji
nějak uklidnit. Ona stále tiskla v ruce amulet.
Najednou vypadla z naší knihovny kniha, kterou
jsem nikdy neviděla, a otevřela se na stránce,
kde bylo napsáno: „Někomu amulety nosí štěstí
a někomu ne.“ Tímhle asi chtěla Stella říct, že
když jí nepřinesl štěstí, tak doufá, že ho přinese
aspoň Noemi.
autorkou povídky je Julie Letová z 6.B
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NAŠE RUBRIKY

PŘEDSTAVUJEME VÁM

NAŠE NOVÉ GRAFIKY,
KTEŘÍ SE PODÍLELI NA TOMTO ČÍSLE,
TŘÍDU 6. B (NYNÍ VLASTNĚ JIŽ SEDMÁCI)

Na tomto čísle se
podíleli:
TŘÍDA 6. B
•
pedagogové ZŠ
Kaznějov
•
Mgr. Petra
Kratochvílová

•
Externí žák:
Doc. RNDr. František
Žaloudek

SVOJI GRAFICKOU PREMIÉRU ZVLÁDLI SLUŠNĚ, CO ŘÍKÁTE ?
Škola
v Kaznějovském
zpravodaji
Škola
v Kaznějovském
zpravodaji
č.2/2018
Škola
v Kaznějovském
zpravodaji
č.1/2018

https://zskaznejov.webnode.cz/skola-vkaznejovskem-zpravodaji/
https://zskaznejov.webnode.cz/products/skolav-kaznejovskem-zpravodaji-c-2-2018/

https://zskaznejov.webnode.cz/products/skolav-kaznejovskem-zpravodaji-c-1-2018/
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