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Základní škola Kaznějov

Vítězové celoškolní výtvarné soutěže
podzim 2018

100 LET STÁTU
Kategorie 1. a 2. třída

Kategorie 3. a 4. třída

Kategorie 5. a 6. třída

1. Latarka
2. Bára Bartoníčková
3. Tereza Pachstefflová
1. Veronika Boudová
2.Matyáš Němec
3. Štěpánka Riegerová
1. Eliška Křenová
2. Martina Adamcová
3. Vilém Rieger

Kategorie 7., 8. a 9. třída 1. Šárka Černochová (také ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA –
obrázek získal nejvíce hlasů při hlasování žáků !!!)
2. Matěj Bech
3. Anna Marešová
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ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA
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Viktorka Čermáková a její
taneční úspěchy
Viktorka tančí ve skupině SPIDER DANCE COMPANY PLZEŇ –
junioři. Tancuje od září roku 2018 a tyto úspěchy se skupinou, která
tančí Street dance, nasbírali od března tohoto roku.
1. místo Plzeň - Best Dance Group - plzeňský kraj
4. místo Praha - Czech Dance Masters - zemské kolo Čechy
6. místo Brno - Beat Street MČR
1. místo Praha - Best Dance Group - mistrovství Evropy
1. místo Praha - taneční skupina roku Mistrovství ČR
1. místo Praha - Puma Best Dance Talent
2. místo Praha - Profi show
Choreografie " Tak co berou? - rybáři "
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Dokumentární film a přednáška
„Síla lidskosti“
21. 3. 2019 se žáci
druhého stupně zúčastnili
přednášky a zhlédli film o
výjimečném člověku, kterým
byl sir Nicholas Winton.
Těsně před vypuknutím
druhé světové války za
pomoci dalších přátel pomohl
z naší země před nacisty
zachránit 669 židovských
dětí, které našly své nové
domovy u převážně britských
rodin. Pro žáky i učitele byla
přednáška i film velmi
emotivní záležitostí, zvláště
poté, co se dozvěděli, že sir
Winton o záchraně dětí
nikomu neřekl téměř 50 let.
Za zprostředkování filmu
děkujeme dramaturgovi a
vedoucímu tohoto projektu,
panu Zdeňku Tulisovi.
Mgr. Ilona Barbořáková
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Nejen velikonoční exkurze – Újezd nade Mží
Již před příchodem velikonočních svátků, jsme se my, druháci, jeli vzdělávat a blíže
poznat, jak se velikonoční svátky slavily dříve a jak je prožívali naši předkové na vesnicích.
Dne 28. 3. v Újezdě nade Mží, na statku spolku Žinafa. Co znamená škaredá středa, zelený
čtvrtek, květná neděle nebo velký pátek? Jaké všechny zvyky se dříve dodržovaly v rodinách
a jaký význam měla tahle oslava přicházejícího jara?
V dobově zařízeném statku, kde byly vystavené starobylé předměty, vybavení a také
tradiční velikonoční výzdoba, jsme byli provázeni selkami. V jedné z místností jsme si
vyrobili velikonoční dekoraci a sami upekli tradiční velikonoční pečivo - jidáše. Nechyběly ani
soutěže, hodování a vyzkoušení dalších tradic, které se dnes již většinou nedrží. Součástí
prohlídky byla i velmi zajímavá přednáška o nerostech s krásnými ukázkami a pohádková
postava.
Po svačince jsme ještě navštívili zdejší farmu se spoustou zvířátek. Mohli jsme si
pochovat i pohladit králíčky, morčátka a nakrmit slepičky, kachny nebo prasátka. Seznámili
jsme se i s místním pštrosem a velbloudem. Celou akci jsme měli opět zpestřenou soutěžemi
a tentokrát i s tancem.
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VELIKONOČNÍ ZAJÍCI ožili
pod rukama sedmáků ☺
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Maškarní
bál na 1.
stupni
3. A
Pátý duben 2019 byl věnován
maškarnímu bálu, kterého se zúčastnily
všechny třídy 1. stupně. Celý průběh
bálu připravila a moderovala, stejně
jako v předchozích letech, paní učitelka
Mgr. Edita Beranová. Všechny třídy se
na bál předem připravovaly. Každá
třída se totiž prezentovala krátkým
vstupem. Tématem bálu byli indiáni.
Žáci 3. A si v hodinách tělocviku
nacvičovali indiánský tanec, jehož
rytmus udával bubínek. Žáci při tanci
poskakovali, pokřikovali, přeskakovali
překážky. Nechyběl ani indiánský
pokřik. Na bále byl celý tanec umocněn
ještě indiánskými obleky, které si děti
pořídily. Po všech třídních prezentacích
se děti pobavily – zasoutěžily si
i zatancovaly na moderní písničky. Celá
akce se jako vždy velmi povedla. Jaké
téma maškarního bálu bude asi příští
rok?
Mgr. Zdeňka Havlenová
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…a maškarní bál ještě jednou
Indiánský karneval

Karneval celého prvního stupně má již dlouholetou tradici. Každým rokem obměňujeme téma našeho karnevalu
a v letošním roce jsme zvolili téma indiánské. A tak byl výjimečně povolen velký hlahol a křik, jak to praví indiáni umí.
Všechny indiánské kmeny se shromáždili pod vedením svých indiánských náčelníků v tělocvičně a předvedly své pravé
indiánské tance, pokřiky a scénky. Víření indiánských bubnů se neslo do dáli, když všichni indiáni opakovali po Velkém
náčelníkovi rytmická hlaholení a v tuto chvíli to vypadalo, že všechny kmeny jsou součástí jedné velké indiánské země ☺.
Součástí karnevalu byly opět i tradiční soutěže a tancování. Řádilo se opravdu parádně! Myslím, že jsme si letošní
karneval opět všichni náramně užili ☺.
Mgr. Edita Beranová
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EXKURZE
PLASY
Na velice zajímavou exkurzi do
Centra stavitelského dědictví
v Plasích se 24.4. vydaly třídy 4. B
a 5. B. Čtvrťáci si nejprve
vyzkoušeli ve výtvarně-řemeslné
dílně výrobu mozaiky.
Z připravených různobarevných
keramických střípků si každý
vytvořil svůj obraz (mohli do něj
zakomponovat
i zrcátko nebo háčky),
zafixovali si ho a přenesli
na připravenou destičku,
kterou si před tím natřeli
lepidlem. Páťáci si
s doprovodem lektora
prošli cestu stavbou
domu od základů až po
střechu.
Po dvou hodinách se
třídy vyměnily. Nejvíce
se všem líbilo stavební hřiště, kde si mohli vyzkoušet vlastní stavitelské schopnosti.
Stavěli si z dřevěných špalíčků. Vyrobené mozaiky si žáci po zaschnutí ve škole
vyspárovali a dali je maminkám jako dárek ke Dni matek.
Mgr. Jitka Šteflová
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Výchovně-vzdělávací zájezd:

ROMANTICKÁ ANGLIE
28. 4. - 3. 5. 2019
ubytování v hostitelských rodinách městečko Newington
Londýn – Greenwich :
- královská observatoř, nultý poledník
- projížďka lodí po řece Temži
- procházka kolem hradu The Tower - královský hrad, pevnost, vězení, místo
poprav a nyní si zde můžete prohlédnout korunovační klenoty
- přechod slavného mostu Tower Bridge
- expozice Tower Bridge Exhibition, procházka po skleněné lávce s výhledem na
moderní stavby Londýna
- procházka po nábřeží Temže : divadlo Globe Theatre, muzeum Tate Modern,
katedrála St Paul´s Cathedral
- procházka po finančním centru Londýna – oblast The City, centrální anglická
banka Bank of England
- památník velkého požáru Londýna
Cambridge :
- slavné univerzitní město, King´s College, projížďka na lodičkách po řece Cam
mezi univerzitními
kolejemi
Newmarket :
– neoficiální hlavní město britských koňských dostihů již od 17.stol.
- návštěva hřebčína The National Stud
Canterbury :
- historické město, sídlo primase celé Anglie Thomase Becketa, gotická katedrála
Hever Castle :
- hrad obehnán vodním příkopem, domov Anny Boleynové ,druhé ženy Jindřicha
VIII., obklopen romantickými zahradami, ve kterých si mohou vyzkoušet orientaci
v bludištích – vodní i keřové
Londýn – Chelsea :
- návštěva a prohlídka fotbalového stadionu Chelsea FC
- přejezd metrem - jízda na obřím kole London Eye
- přejezd metrem: Hyde Park – Speaker´s Corner, Buckingham Palace, Trafalgar
Square - Piccadilly Circus - nákup suvenýrů
- přejezd loďkou po řece Temži k O2 aréně
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DEN ZEMĚ – 7. 5. 2019 – 3. A
Úterní ráno 7. 5. 2019 jsme se pořádně oblékli a společně s ostatními
dětmi 1. stupně ZŠ jsme odešli na kaznějovské hřiště u hřbitova. Zde na nás
čekali zástupci z Radovánku, kteří pro nás připravili akci Den země. Nejdříve
jsme hledali 10 obálek, které byly schované kolem hřiště. V obálkách byly
napsané vědomostní úkoly, které jsme hravě zvládli. Potom jsme se všichni žáci
1. stupně shromáždili do půlkruhu a každá třída přednesla svoji připravenou a vymyšlenou
básničku na téma Den země. Naše básnička byla o berušce. Všichni žáci pak po přednesu každé
básně tleskali a pokřikovali a tento hluk byl měřen přístrojem. V naší kategorii jsme hluk
nejsilnější neměli, a tak jsme nevyhráli. Po básničkách jsme si šli opékat vuřty,
které jsme si přinesli z domova. Moc jsme se na ně těšili a taky jsme si na nich
moc pochutnali. Po jídle jsme na hřišti využívali různá stanoviště se zábavou,
např. zdobení perníčků, pokusy s magnety, piškvorky, bitvu, chůdy, střelbu s
míčky na šaška, šlapadla, zvířátka či běhání po hřišti. Obloha se začala pomalu
zatahovat a začínala být pěkná zima. A tak jsme v 11 hodin vyrazili zpět do školy, kde na nás
čekal dobrý oběd – řízek a brambory. Celé dopoledne jsme si pořádně užili, zasmáli jsme se,
pobavili, vyběhali a po obědě jsme pak ve třídě málem usnuli. Ahoj, naše krásná Země, zase
příště.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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NÁVŠTĚVA DIVADLA
Dne 15. 5. 2019 žáci 5. - 9. ročníků naší základní školy zhlédli na Nové scéně v Plzni muzikál Josef a jeho
úžasný pestrobarevný plášť. Všem se představení líbilo a odjížděli domů s pěkným kulturním zážitkem. Chtěla
bych poděkovat Mgr. R. Lavičkové a Mgr. J. Brejníkové za zorganizování této akce.
Mgr. Vladimíra Houbová
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Biologická olympiáda – krajské kolo
V pátek 24. 5. 2019 se na katedře biologie FP ZČU Plzeň uskutečnilo krajské kolo
biologické olympiády kategorie D (6. - 9. třída ZŠ a víceletá gymnázia). Soutěže se zúčastnilo
celkem 20 žáků ze základních škol a gymnázií Západočeského kraje. Naši školu reprezentovaly
žákyně 7.B Šárka Černochová, Dominika Korelusová a Lucie Palmová.
Soutěžící vypracovávali teoretický test, který byl zaměřen na látkovou výměnu
organismů, dále absolvovali poznávačku rostlin a živočichů a na závěr prováděli laboratorní práci na téma
škrob a jeho trávení v organismu. Po několikahodinovém zápolení porota soutěžícím sdělila výsledky. Žákyně
ZŠ Kaznějov vybojovaly následující místa: Lucie Palmová 13. místo, Dominika Korelusová 7. místo a Šárka
Černochová skvělé třetí místo. Úspěch našich žákyň byl ještě umocněn tím, že 12 z 20 soutěžících byli žáci
víceletých gymnázií.
Mgr. Tomáš Korelus
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MĚSÍC

NÁBORŮ
V pátek 24.5.byli žáci prvních a druhých tříd společně s mateřskou školkou pozváni na fotbalové hřiště
místním fotbalovým klubem v rámci měsíce náborů. Na fotbalovém hřišti čekalo žáky mnoho sportovních aktivit
zaměřených na fotbal. Žáci tak poznali, jak vypadá fotbalový trénink a samotná hra. Sportovní dopoledne bylo výborně
a zábavně zorganizované. Starší žáci – fotbalisti společně s trenéry se dětem moc hezky věnovali a všechny děti se
snažily podávat co nejlepší výkony. Na závěr byly oceněny sladkostí a pohárem.
Mgr. Iva Zelenková
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Noc
kostelů
Již poněkolikáté se žáci naší
školy podíleli na akci Noc
kostelů, která se konala 24. 5.
2019 v divadle Šutr
v Kaznějově. Své práce tam
vystavovaly děti 1. - 9. tříd.
Za pomoci hlavní
organizátorky - paní Palmové,
učitelek výtvarné výchovy
Mgr. P. Kratochvílové a Mgr. V. Houbové žáci 9. tříd nainstalovali výtvarné práce a Mgr. I. Barbořáková
připravila s dětmi kulturní program na zahájení akce. Práce dětí byly velmi pěkné a všem návštěvníkům se
líbily.
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Den dětí na ZŠ Kaznějov
Všechny děti se těší na svůj svátek 1. 6. Proto jako každý rok si žáci 5. tříd tentokrát dne 31. 5. 2019
v pátek připravili pro ostatní spolužáky 1. stupně na hřišti ZŠ Kaznějov jednotlivá stanoviště s úkoly. Např.
ochutnávku potravin, střílení na branku, jízdu na koloběžce, třídění odpadu, Kimovu hru aj. Každý žák dostal
kartičku s vyznačenými stanovišti a po splnění úkolu na to místo dostal razítko. Konec byl po získání všech
razítek. Ale na úplném začátku akce jsme se všichni dívali na trénování pejsků. Celé dopoledne nám svítilo
sluníčko a děti se na hřišti skvěle bavily.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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a ještě…DEN DĚTÍ …očima dětí ☺
Dne 31.5. 2019 uspořádaly 5.třídy den
dětí pro celý 1. stupeň. Bylo celkem 10
stanovišť, např.: Najdi klíč, Ping-pong,
Hlavolamy a Třídění.
Než začal dětský den, měl vystoupení
Kynologický klub Agility Kaznějov. Celkem
nám ukázali 5 pejsků. Většinou proběhli
všechny překážky. Vystoupení bylo velmi
vtipné☺ Všichni si ho velmi užili. Poté začaly
1. a 2. třídy plnit úkoly. Po splnění každého
úkolu dostaly děti malou odměnu. Po 1. a 2.
třídě nastoupily 3.a 4.třídy. Tímto dětským
dnem se 5. třídy rozloučily s celým prvním
stupněm. Když skončil dětský den, všechny
třídy se vydaly na oběd. K obědu byly špagety
s masovou omáčkou. Po jídle si každé dítě
mohlo vybrat zmrzlinu, buď čokoládovou
nebo vanilkovou.
DĚTSKÝ DEN SE VYDAŘIL ☺

Autoři: Kristina Hroncová
Tereza Šlapáková
Lenka Adámková
Elena Herianová
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Druháčci na Radyni
Ráno jsme nastoupili do autobusu. Vesele jsme vyrazili na Radyni. Když jsme tam přijeli, trochu pršelo. Přivítal
nás průvodce a pak jsme se nasvačili. Potom jsme šli hrad. Průvodce nám vyprávěl o Radyni a o Radoušovi. Ten měl kančí
zuby, kozí bradku a oslí uši. U sochy Radouše jsme se vyfotili a také jsme tam stříleli kuší. Potom jsme šli do věže. Tam
byla strašidelná místnost. Šli jsme i do druhého patra, kde byl model Radyně. Nakonec jsme došli na vyhlídkovou věž,
tam jsme se také fotili, ale už tam pršelo. Když jsme jeli domů, zpívali jsme si. I když pršelo, moc se nám tam líbilo.

Napsali žáci 2.B
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KRÁSNÝ VÝLET SEDMÁKŮ
- KRÁSNÝ DVŮR
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TRADIČNÍ TEČKA ŠKOLNÍHO ROKU
– SPORTOVNÍ DEN
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VÝLET DRUHÁČCI
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Školní výlet třetích tříd
V červnu 2019 jeli žáci třetích tříd na školní výlet do West Parku v Plzni, který je za ZOO.
Zde jsme strávili celé dopoledne. Majitelé pro nás všechny připravili program. Nejdříve se nám
všichni účinkující představili. Byli oblečeni jako kovbojové nebo indiáni. Pak si nás rozdělili
a prováděli nás po svém ranči. Žáci navštívili obydlí kovbojů, něco se o nich dozvěděli a házeli
lasem na neživou kravičku. Zkoušeli i rýžovat zlato, prohlédli si stan indiánů a pak byli pro žáky
připravená vystoupení – s kolty, lasem a indiánské tance, do kterých byly také děti zapojené.
Ten den bylo krásné počasí, a tak si zde děti mohly koupit pití, nanuky a jiné dobrůtky. Mohly
si také opéci vuřta. Paní indiánka dětem nakreslila na obličej indiánské znaky a děti si mohly
vyrobit i indiánskou čelenku. Na závěr viděli i cvičení s pejsky. Celé dopoledne bylo hravé,
zábavné a zajímavé.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Školní výlet 4. – 6. 6. 2019
6.A, 8.roč.
CHEB - ubytování hotel Monika, polopenze
Špalíček
Na historické náměstí Krále Jiřího z Poděbrad stojí jeden z
hlavních symbolů chebské architektury – Špalíček
-komplex jedenácti kupeckých domů
Chebský hrad - nad skalnatým srázem na pravém břehu
Ohře bylo už v 9. století hradiště.
Krajinka - sportovně-rekreační areál na březích řeky Ohře

Národní přírodní rezervace SOOS Františkovy Lázně

-

-

NPR SOOS nedaleko Františkových Lázní (někdy také SOOS-Hájek) patří mezi nejvýznamnější
přírodní rezervace v Česku. Na ploše 221 hektarů můžete obdivovat rozsáhlá rašeliniště a
minerální slatiniště. Typické pro přírodní rezervaci SOOS jsou bublající bahenní sopky, tzv.
mofety. Oblast SOOS byla vyhlášena rezervací již v roce 1964.
Naučná stezka SOOS
Přímo po dně vyschlého jezera dnes vede téměř kilometr a půl dlouhá naučná stezka SOOS.
Návštěvníkům prostřednictvím informačních tabulí přibližuje geologickou činnost, která zde po
dlouhá léta probíhala a stále probíhá.
Komorní Hůrka u Františkových Lázní - nejmladší sopka v Česku

Statek Bernard
- centrum tradičních řemesel
- workshopy pro žáky: výroba stojánku na vázu ze dřeva
výroba svíček
výroba mýdel
vlastní zdobení tašky
tvoření a pečení chlebové placky
- Fotomuzeum
Mariánské Lázně - Miniaturpark Boheminium
Expozice dokonalých modelů významných
českých památek - 75 modelů
Mariánské Lázně – zpívající fontána
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Návštěva
kapličky – 3. A
Dne 6. 6. 2019 byla celá třída 3. A pozvaná na
prohlídku kapličky v Kaznějově. Prohlídku nám nabídla
paní Palmová, která se připojila ke třídě ještě před
příchodem ke kapličce. Před kapličkou nám paní
Palmová vyprávěla o historii kapličky a pak nám ukázala
klíče od kapličky. Poté nám kapličku otevřela. Někteří
žáci byli v kapličce poprvé. Hned se všichni posadili na
lavičky a poslouchali další vyprávění. Poté bylo otevřeno
překvapení pro děti. Paní Palmová vyndala ze skrýše
jezulátko, které si všichni mohli prohlédnout. Před koncem návštěvy kapličky si někteří mohli i
zazvonit zvonem. Prohlídka i samotné vyprávění bylo zajímavé. Děti tiše naslouchaly. Nakonec
jsme se zase vrátili zpět do školy. Děkujeme za hezké dopoledne, paní Palmová.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Kaznějovští deváťáci provázeli
v plaském klášteře
10. 6. 2019 se žáci devátých tříd stali na hodinu průvodci a průvodkyněmi plaského kláštera. Každý
z nich si dopředu vybral jednu místnost v konventu, k ní následně dostal informace, které se musel zpaměti
naučit. Žáci tak získali zkušenosti s tím, jak správně mluvit na veřejnosti, jak se poprat s trémou, jak stát, mluvit
nahlas a srozumitelně, a to vše v obrovských prostorách kláštera, které vytvářejí až devítivteřinovou ozvěnu.
Prohlídka byla určena pro rodiče a kamarády žáků a za ně si dovoluji mladé průvodce pochválit. Děkuji vedení
plaského kláštera panu Mgr. Pavlu Duchoňovi a paní Mgr. Monice Tukové za možnost uskutečnit tuto jistě
nezapomenutelnou prohlídku.
Mgr. Ilona Barbořáková
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Beseda
v knihovně
Piráti – 3. A
Dne 13. 6. 2019 jsme šli
do knihovny v Kaznějově.
Paní knihovnice Tůmová
a paní Sedláčková
z nakladatelství THOVT
nás v knihovně přivítaly.
Společně jsme si pak
povídali o knize Pirátská
nauka od výše jmenovaného
nakladatelství. Žáci si četli
z této knihy a pak si s paní
Sedláčkovou o přečteném
úryvku povídali. Vyplňovali
list, který byl připraven k této knize a k vyplňování mohli používat i zmíněnou knihu. Na závěr si celou knihu
prohlédli. Beseda byla pěkná a určitě si příště k besedování zase nějakou knihu vybereme. Děkujeme.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Školní výlet 13.6. třídy 4.B a 5.B

Vše začalo tím, že jsme si ráno dali sraz před školou, potom jsme nasedli do autobusu a
jeli jsme do Zbiroha. Tam nás čekalo dobrodružství – Expozice požární ochrany. Měli tam
hasičské auto Máňu z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Šli jsme se i podívat do
atomového krytu.
Po prohlídce jsme jeli do Koněpruských jeskyní. Nemohli jsme sahat na zdi, protože
bychom mohli setřít kapku a zastavit růst krápníků. Byla tam strašná zima, 10 stupňů. Byl to
nejlepší zážitek. Nakonec jsme jeli do Hořovic na zámek. Tam jsme se dívali na staré hračky a
hry a potom jsme jeli domů. Byl to nejlepší výlet, co kdy byl.
Stella Pašková 4.B
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„VLASŤÁK“

Nedávný zájezd nás přivedl do malého městečka Chudenice. Prohlédli jsme si tam starý zámek, kde nás
pan průvodce seznámil s historií rodu Černínů. Nachází se tam také muzeum J. Dobrovského a dalších
známých osobností spojených s touto oblastí. Odtud jsme šli kolem později vybudovaného sídla Lázeň, které
dodnes pan hrabě (nyní žije v Rakousku) navštěvuje. Procházeli jsme stezkou s několika zastaveními –
Kvapilovo jezírko, Americká zahrada, altánek, hřbitov, až jsme se dostali na vrchol Bolfánek s rozhlednou. Tam
jsme se občerstvili a prohlédli si divadelní kulisy, neboť tam bylo vše připraveno na operu Rusalka. Vyhlídka
byla krásná, i když pro některé účastníky zájezdu celkem náročná (nedošli ani nahoru na věž). Dále jsme se
rozjeli do Horšovského Týna a prohlédli si náměstí. Protože se nachýlil čas a počasí nám příliš nepřálo, pomalu
jsme se chystali na zpáteční cestu. Ta uběhla velmi rychle, vždyť při ní probíhalo losování tomboly.
Nakonec jsme si mohli říct: „…nezmokli jsme, už jsme tu“, ale tentokrát jsme měli namále.
Mgr. Ivana Kozlíková

ZKAZKY 24/2019 – STRANA 48

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZKAZKY 24/2019 – STRANA 49

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Muzikál
Žáci 4. B nacvičili pro své sourozence, rodiče a prarodiče pod vedením pana učitele Mudry
muzikálové představení - Legenda o šťastně rozvedeném drakovi. V závěru sklidili za své úsilí
velké ovace a nejedno oko nezůstalo suché.
Mgr. Jitka Šteflová
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1 a 2. třídy na hřišti FK Bohemia Kaznějov
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RECYKLOHRANÍ - ČTVRŤÁCI
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ZDRAVÁ SVAČINKA –
VESELÉ ZOUBKY ve 2. B
Při hodinách prvouky jsme se učili mnoho
nového o člověku. Vyvrcholením tohoto učiva
bylo seznámení se zdravým životním stylem.
Aby byl člověk zdráv, musí se naučit o své tělo
správně pečovat. Pravidelná hygiena, zdravá
strava, přiměřený pohyb, preventivní
prohlídky, úrazy a nemoci… O tom všem jsme
si při hodinách povídali.
Jak správně pečovat o ústní hygienu jsme se
dozvěděli při besedě s budoucí paní zubařkou.
Slečna Terezka s dětmi velmi pěkně probrala
nejen teoretické znalosti o zubech a péči o ně,
ale poradila také s výběrem vhodného
zubního kartáčku. Společně s nimi také
nacvičovala správnou techniku při čištění
zubů. To už by děti měly zvládnout samy.
Ale se zdravou výživou jim musí ještě pomoci
dospělí. My jsme se pokusili ve školní
kuchyňce zdravou svačinku připravit. Děti
nadšeně mazaly chuťovky a zdobily je
zeleninou, kterou si i někteří sami nakrájeli. Zvládli to výtečně. Všichni si chválili, jak jim svačinka chutná, když si ji
připravili sami.
A aby na své zoubky a své zdraví žáčci nezapomínali, každý si na památku nakreslil bílý veselý zoubek. (Jeden byl i
smutný, měl totiž moc rád čokoládu.)
Mgr. Ivana Kozlíková

☺

☺
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Žáci vzorně reprezentovali školu a město
Kaznějov
Také letos na konci školního roku městský úřad ocenil naše šikovné
žáky, kteří město Kaznějov reprezentovali na různých olympiádách a
vědomostních i sportovních soutěžích. Slavnostní poděkování proběhlo
v základní škole za účasti paní starostky Mgr. Evy Šimlové, paní ředitelky školy
Mgr. Hany Patrichiové, rodičů i dalších rodinných příslušníků oceněných žáků.
Celou akci připravila ve spolupráci se školou paní tajemnice Ing. Eliška
Bartásková.
Letos se k úspěšným žákům zařadili: Šárka Černochová, Dominika
Korelusová, Lucie Palmová a Michal Černý ze 7. ročníku, Jakub Šubrt,
František Škutil, Jan Hrdina, Aleš Krýsl, Filip Hrotek, Eliška Křenová, Lucie
Pousková, Vilém Rieger, Ondřej Suttý, Dominik Sadílek a Jakub Šimůnek z 5.
ročníku, Anna Bartoníčková ze 4. ročníku a Anna Marešová z 9. ročníku. Dělá nám velkou radost, že máme
v naší škole takovéto šikuly ☺
Velké poděkování náleží učitelům a vedoucím kroužků: Mgr. Korelusovi, Mgr. Mudrovi, panu Hrdinovi
a Ing. Bartoníčkovi a také rodičům, kteří své děti vedli správným směrem a byli jim pomocnou rukou.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme především městskému úřadu za podporu, kterou věnuje našim
úspěšným žákům, pro něž je tato událost jistě příjemnou tečkou na konci školního roku a také motivací pro
další rozvoj.
Mgr. Petra Kratochvílová

PAMĚTNÍ LIST
ZA VZORNOU REPREZENTACI
MĚSTA KAZNĚJOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
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PŘEJEME VÁM
ÚSPĚŠNÝ
ŠKOLNÍ ROK
2019/2020!

Toto číslo připravili:
•
Mgr. Petra
Kratochvílová
•
pedagogové a žáci
ZŠ Kaznějov
•
externí žák:
Doc. RNDr. František
Žaloudek

Kaznějovské weby

•

Kaznějov - oficiální stránky města
Základní škola Kaznějov
Moje město (sekce webu ZŠ Kaznějov)
Milujeme Kaznějov (facebook)
Kaznějováci sobě
Moje město Kaznějov
Kaznějov (Trochu informací pro mladé
i starší z Kaznějova - nový web)
Městská knihovna Kaznějov
MŠ Kaznějov - sídliště
SDH Kaznějov (hasiči)
FK Bohemia Kaznějov
Tenisový klub Kaznějov
Pohyb Kaznějov
Štace (divadelní soubor Kaznějov)
Kynologický klub Kaznějov
Včelaři Kaznějov

•

Auto Helus s.r.o.

•

AGARICUS největší pěstitel
žampiónů v ČR
CEMOS Cyklo prodej & servis

•

Kaznějovské•
•
weby
•
s více
•
informacemi •
o Kaznějovu •
•
•

Další
kaznějovské
weby

•
•
•
•
•
•

Některé
kaznějovské
firmy

•

ZKAZKY 24/2019 – STRANA 58

