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ÚVODNÍ SLOVO

Hola hola, přátelé!
Už nám konečně na okna zaťukalo milé jaro. Otevřelo první kvítky sněženek, fialek i petrklíčů
a vystavuje na odiv krásu princeznovsky rozkvetlých švestek, třešní i višní. A tak hurá do přírody!
Běhat, chodit, cítit krásnou vůni květů, vrtat se v zahrádce či hrabat posekanou trávu. Nebo jen tak
vítat teplé paprsky slunce a lenošit.
K tomu doporučujeme otevřít si 14. číslo Zkazek a prohlížet a číst…
Najdete zde oblíbený fotoromán, který kompletně vytvořili žáci 7. B. Vzpomeneme na besedu
o dobrodružství horolezectví při zdolávání Himalájí, kterou pro nás poutavě připravil kaznějovský
rodák pan Žaloudek. Zaujme vás jistě část věnovaná rodilému mluvčímu, který v současnosti
zpestřuje hodiny anglického jazyka na naší škole. Prohlédnete si také fotky z terénního výzkumu.
Pochlubíme se též zpravodajstvím o dni čínské kuchyně v naší jídelně, kdy jsme se učili jíst hůlkami.
Nezapomeneme ani na výsledky recitační či matematické soutěže na škole. Krátce se slovem vrátíme
k projektovému odpoledni, kterému jsme minule věnovali mnoho fotek. Získáte informace o
modernizaci naší jazykové učebny.
A hlavně chceme poděkovat našim novým grafičkám ze 7.B – Petře Němcové, Báře Polcarové,
Kateřině Menclové a Nikol Buškové, které v našem časopisu ochotně udělaly spoustu práce.
Pěkné a zábavné chvíle s novými Zkazkami všem čtenářům přeje redakce.
Václava Vitoušová
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Matematická olympiáda – kategorie Z5
Školní kolo olympiády probíhalo ve volném čase žáků. Zúčastnilo se ho 15 žáků z 5. tříd,
kteří doma počítali zadané úkoly. Žáci odevzdávali zpracované úkoly ve dvou termínech. První
trojici příkladů odevzdali do 24. 11. 2014 a druhou dvojici do 5. 1. 2015. Po vyhodnocení
odevzdaných úkolů se stal úspěšným řešitelem, který postoupil do okresního kola, František Hep
z V. A.
Okresní kolo matematické olympiády se konalo 21. 1. 2015 ve Třemošné.

Matematický klokan 20.3.2015
Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti
organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky.
V ZŠ Kaznějov se této matematické soutěže zúčastnili žáci 2. -5. tříd.
Nejúspěšnější řešitelé:
kategorie Cvrček (2. – 3. třída ZŠ):
1. místo – Karla Lukešová II. B – 67 bodů
2. místo – Kateřina Hladíková II. B – 65 bodů
3. místo – Martin Pouska – 62 bodů
kategorie Klokánek (4. – 5. třída)
1. místo – František Hep V. A – 103 bodů
2. místo - – Ema Pešková IV. A – 78 bodů
3. místo – Tadeáš Kubalík V. A – 72 bodů

Žák V. A František Hep se s počtem 103 bodů umístil na 2. místě
v okresním kole soutěže Matematický klokan - kategorie Klokánek.

Pythagoriáda – kategorie 5. ročník
Dne 25. 3. 2015 se v naší škole konalo školní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnilo 31
žáků 5. tříd.
Žáci měli za úkol v limitu 60 minut vyřešit 15 zadaných úloh. Jediným úspěšným řešitelem,
který postupuje do okresního kola Pythagoriády, je František Hep z V. A.
Fandovi blahopřejeme a držíme palce do okresního kola, které se bude konat v květnu.
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…a ještě jednou

„Projektové odpoledne na naší škole“

V souvislosti s dokončením realizace dlouhodobého projektu na naší škole se 2. 12. 2014 uskutečnil
den otevřených dveří pod názvem Tematické projektové odpoledne, během kterého měla široká veřejnost
možnost školu navštívit a seznámit se s realizovaným projektem a jeho výstupy.
O schválení projektové žádosti a finanční podporu v rámci globálního grantu Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském
kraji“ naše škola požádala před několika lety. Projekt nám byl schválen, což je pro školu ohromný úspěch,
neboť se jedná již o druhý realizovaný grantový projekt. Žádná ZŠ v Plzeňském kraji nezískala podporu
v takové výši (celkem téměř 9 000 000 Kč) v tak krátké době.
Druhý projekt nese krásný název „Duhová škola“, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0021, a jeho cílem
je podpořit všechny žáky školy inovací výchovně vzdělávací strategie přírodovědných a technických oblastí
s důrazem na významné zkvalitnění vzdělávání ZŠ Kaznějov v matematice, v přírodovědných a v
technických oborech na 1. i 2. stupni. Finanční dotace projektu činila 5 928 270,67 Kč, doba realizace byla
31 měsíců, do projektu bylo přímo zapojeno 20 pedagogů a všichni žáci ZŠ.
První etapa projektu trvala od 1. 6. 2012 do 31. 1. 2013. V této době se vytvářely nové podmínky,
inovace vybavení, plán aktivit pro žáky, pracovní verze nových výukových materiálů, jinými slovy –
vybíraly se a nakupovaly se pomůcky pro školu, modernizovaly se některé učebny a učitelé vytvářeli
vzdělávací materiály jak s dětmi pracovat, jak splnit cíle projektu.
Integrace do výuky či kroužky probíhaly ve třech klíčových aktivitách: 1. KA byla zaměřena na
matematické obory, 2. KA na přírodovědné obory a 3. KA na obory technické.
V rámci těchto klíčových aktivit se konalo 7 pravidelných kroužků: Kroužek mladých
přírodovědců, Chemicko-biologický kroužek a badatelské aktivity, kroužek Matematika hravě (pro 1.
St.), Zábavná matematika (pro 2. St.), Pracovně technický kroužek, Kroužek mladého technika a
Terénní výzkum se sledováním počasí.
Ve škole byly vytvořeny nové učebny: interaktivní učebna školy „Svět práce interaktivně“,
praktická dílna s keramickou pecí, učebna pro chovatelský kroužek, navíc byly modernizovány učebny
dílen.
Ve druhé etapě projektu od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2014 probíhalo již samotné pilotní ověřování
výuky, realizovaly se kroužky a v době výuky probíhala inovace výchovně vzdělávací strategie, tj. přímá
práce učitelů v hodinách. Učitelé, kteří se do tohoto projektu zapojili, vše samostatně připravovali, pak
s dětmi přímo pracovali ve vyučovacích hodinách, odpoledne v kroužcích, ale také vytvářeli výukové
materiály. Pro žáky byly zdarma realizovány poznávací exkurze, přednášky.
Díky projektu je naše škola nadstandardně vybavena, ve výuce uvedených vzdělávacích oblastí
jsou využívány výstupy projektu vedoucí ke zlepšení kompetencí žáků, je výrazně podporováno badatelské,
tvořivé a činností vzdělávání žáků, žáci v hodinách využívají pomůcky, které se běžně v jiných školách
z finančních důvodů nevyužívají. Celkem se
jedná o pomůcky v hodnotě cca 1 000 000 Kč, i
tím se výuka na naší škole výrazně zkvalitnila.
Do realizace Tematického projektového
odpoledne se s nadšením zapojili žáci, kteří
prezentovali práci ve svých kroužcích, nové
pomůcky a výstupy projektu.
Protože se tento den otevřených dveří
setkal s velmi kladnou odezvou z řad rodičů i
široké veřejnosti, rozhodli jsme se, že se podobná
akce stane akcí pravidelnou.
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Projekt Rodilí mluvčí do škol
Naše škola se zapojila do projektu „Rodilí mluvčí do škol –
zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí
rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních
projektů.“
Každé pondělí, středu a pátek, od prosince 2014 do konce
školního roku 2014/2015, je ve výuce v hodinách anglického
jazyka ve třídách 5. – 9. přítomen zahraniční lektor, Mr.
Charles Scoufarides. Rodilý mluvčí je zapojen do výuky angličtiny nepravidelně i
v nižších ročnících, v 9. třídě i v hodinách konverzace AJ, dle zájmu dalších
vyučujících je možné zapojit rodilého mluvčího i do nejazykových předmětů (tzv.
metoda CLIL), pro zájemce z 9. ročníku probíhá konverzace i mimo vyučování. Co
nejvíce využíváme možnosti komunikace rodilého mluvčího se žáky z důvodu
zlepšování komunikačních dovedností žáků v angličtině.
Pro zájemce z řad pedagogických i nepedagogických pracovníků probíhá každý pátek
konverzace AJ na různá témata. Rodilý mluvčí se účastní i mimoškolních aktivit,
např. keramického kroužku.
Již první hodiny, kdy se lektor zapojil do výuky, proběhly s velkým zájmem u dětí,
přirozeným důsledkem by mělo být zvýšení jejich motivace k učení se cizímu jazyku a
zlepšení se v komunikativních dovednostech.
Kontaktní osobou za naši školu, která zajišťuje organizaci a komunikuje s rodilým
mluvčím a spolupracuje s NIDV Plzeň je Mgr. Radka Lavičková.

Radka Lavičková
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Odborná přednáška DRAVCI A SOVY
V pátek 16. ledna navštívil naši školu známý sokolník pan Zaleš, aby žákům prvního a druhého
stupně zpestřil výuku přírodovědy a přírodopisu. Během hodinové přednášky v rámci EVVO seznámil žáky
se dvěma výry a dvěma dravci. Žáci se dozvěděli zajímavosti ze života a chovu výra bengálského a jeho
příbuzného výra afrického. Zároveň si mohli zblízka prohlédnout raroha loveckého a samici orla mořského
Barušku. Součástí přednášky byla i ukázka pomůcek, které sokolníci využívají k výcviku a chovu dravců. Na
závěr proběhla letová ukázka, kdy si vybraní žáci mohli nechat přilétnout na ruku výra bengálského a
pozorovat ho z bezprostřední blízkosti. Celá akce se žákům velice líbila a zcela jistě vedla ke zkvalitněním
výuky přírodovědy, prvouky a přírodovědy.
Tomáš Korelus
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PRÁCE KROUŽKU TERÉNNÍHO VÝKUMU
13. 2. 2015 pátrali žáci z terénního kroužku po uhelné šachtě Josefa. Našli 2 zakonzervované
šachty, poté ještě 2 stromy, ze kterých se těžila smola.
Na spodní fotografii je zachycen žák Ondřej Adámek při měření.
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Úspěšný volejbalový týden ZŠ Kaznějov
První březnový týden byl na našem okrese ve znamení školního volejbalu. Vše začalo v úterý
3. března 2015, kdy se v Kralovicích konalo okresní finále Sportovní ligy základních škol
v odbíjené starších žáků. Naši školu na něm reprezentovalo družstvo ve složení Lukáš Baloun, Jan
Pašek, Michal Tichý, Jonáš Tichý, Vojtěch Pešek, Jan Lavička, Filip Vaňourek a Jiří Churavý. Po
velmi zdařilém a bojovném výkonu, který nestačil pouze na dvě více trénovaná družstva, jsme si
odvezli bronzové medaile, diplom, pohár a nový volejbalový míč k dalšímu tréninku.
O dva dny později se pak ve čtvrtek 5. března 2015 konalo okresní finále Sportovní ligy
základních škol v odbíjené starších žákyň v Plasích. Naši školu na něm reprezentovala Helena
Mizerová, Tereza Seidlerová, Lucie Hrebenárová, Bára Poppová, Tereza Holotová, Kateřina
Menclová a Viktoriya Budzyn. Děvčata podala soustředěný, vyrovnaný a téměř bezchybný výkon, a
tak zaslouženě zvítězila. Na tomto skvělém výsledku se podílely všechny členky družstva, protože
při hře plnily bezchybně a obětavě svoje určené role. Nejlepší podání předvedla Tereza Seidlerová,
která se dokonce v jednom ze setů postarala o dosud nevídanou kuriozitu, kdy bezchybným
nepřerušovaným podáním rozhodla svým samostatným výkonem vítězství pro naše družstvo!!!
Nekompromisní útoky na síti a obětavou hru v poli předvedla Helena Mizerová, nejlepší hráčka
celého turnaje, za pěkné nahrávky musím pochválit Lucii Hrebenárovou a stejně tak i ostatní hráčky
v družstvu, které svojí vyrovnanou a téměř bezchybnou hrou podpořily úžasný výkon našeho
dívčího družstva.
Za velmi pěkný zážitek ze hry našich žáků i žákyň a vzornou reprezentaci školy děkuje
vedoucí obou družstev Milena Mašková!:-)
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Recitační soutěž
Ve čtvrtek 4. 3. 2015 se konalo v ZŠ Kaznějov školní kolo recitační soutěže, kterého se
zúčastnili žáci 1. i 2. stupně. Žáci v 0., 1. a 2. kategorii se představili s přednesem jedné básně, žáci
3. a 4. kategorie museli zaujmout dvěma vybranými texty. Děkujeme všem dětem, které se ve
vlastním volném čase naučily nové básně. Nejúspěšnějšími žáky byli:
0. kategorie – 1. místo – Daniel Lukeš
2. místo – Elena Herianová
3. místo – Jan Hrdina

2. kategorie – 1. místo – Jolana Hrdinová
2. místo – Tereza Husáková
3. místo – Karolína Šourová

1. kategorie – 1. místo – Stella Šlehoferová
2. místo – Tereza Mudrová
3. místo – Eliška Jánská

3. kategorie – 1. místo – Viktoriya Budzyn
2. místo – Radka Štruncová
3. místo – Zuzana Hanzlíčková
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O horolezectví s Romanem Žaloudkem
Dne 6. března 2015 se sešli žáci 4.-9. třídy na besedě o horolezectví s kaznějovským
rodákem Romanem Žaloudkem. Jeho poutavé vyprávění o tom, jak si splnil svůj sen a
vylezl na osmitisícovku, zaujala všechny přítomné. Tomuto jeho největšímu
horolezeckému úspěchu předcházelo zdolávání desítek jiných, nižších hor a mnohaleté
tvrdé trénování fyzičky. Ale stálo to za to! Když se postavil na tibetské hoře Cho Oyu,
vysoké 8 201 m, mohl si říct: "Dokázal jsem to!"
Když si chcete splnit nějaký sen, nikdy není pozdě. Jen mu musíte jít trochu naproti ...
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PLAVECKÉ ZÁVODY 2015
DISCIPLÍNA VOLNÝ ZPŮSOB
CELKOVÉ POŘADÍ:
2. třídy
jméno

umístění

čas

1.

Danihelková Anežka 00:11,29

2.

Šlehoferová Stella

00:13,36

3.

Lukešová Karla

00:14,52

3. třídy
umístění

jméno

čas

1.

Karásková Kateřina

00:23,63

2.

Šour Jakub

00:24,30

3.

Bech Matěj

00:24,38

4. třídy
umístění

jméno

čas

1.

Pašková Natálie

00:19,31

2.

Kabátová Kateřina

00:23,10

3.

Dobrá Tereza

00:23,44

5. třídy
umístění

jméno

čas

1.

Vyleta Tomáš

00:21,47

2.

Treml Filip

00:22,24

3.

Křenová Kateřina

00:22,64

Pozn.: 3. – 5. třídy závody na 25 m. 2. třídy na 12, 5 m.

Celkově nejrychlejšího času na 25 m dosáhla

NATÁLIE PAŠKOVÁ !!! (00:19,31)
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ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA 
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MODERNIZACE JAZYKOVÉ UČEBNY

Pro zefektivnění výuky cizích jazyků se na naší škole dokončila modernizace jazykové
učebny. Využití digitální-poslechové jazykové učebny je výborným výukovým prostředkem
k zajištění jazykového vzdělávání. Při výuce cizích jazyků je největší důraz kladen na poslechové
dovednosti a mluvený projev.
Zařízení umožňuje automatický odposlech, kontrolu libovolně zvoleného studenta i
zkoušení, cílené procvičování a opakování s využitím digitálních materiálů na CD, volně šiřitelných
nahrávek MP3, videí a výukových zdrojů z internetu, stejně jako nahrávek rodilých mluvčích. Žáci
mohou mluvit souběžně s nahrávkou, pracovat individuálním tempem. Zvyšuje se jejich zapojení do
výuky. Přínosné je rovněž využití simultánního záznamu komentářů, sledování odpovědí nebo
překladů, práce s interaktivními učebnicemi.
Výukovou jazykovou laboratoř tvoří uzamykatelný ovládací pult učitele se sluchátky a
ozvučením (digitální přehrávač, nahrávání, MP3), dálkové bezdrátové připojení a studentské
pracoviště se sluchátky s mikrofonem (24 kusů).

Děkujeme vedení školy a MěÚ Kaznějov.
Radka Lavičková
metodické zařízení cizích jazyků
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... A SAMOZŘEJMĚ – DALŠÍ ÚSPĚCHY

DOMINIKA ČERMÁKA
(V BOJOVÝCH SPORTECH)
A JIŘÍHO CHURAVÉHO
(V RŮZNÝCH LEZECKÝCH ZÁVODECH)
…BLAHOPŘEJEME!

... KAM JEN TY MEDAILE
A POHÁRY DÁVAJÍ?!? 
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PŘEDNÁŠKA „VESELÉ ZOUBKY“
V březnu letošního roku se v naší knihovně Všeználek v rámci 4. KA GRANTOVÉHO
PROJEKTU „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ konala
přednáška pro žáky 1. ročníků s názvem „Veselé zoubky“. Na začátku preventivní
přednášky si lektorka paní Váchová povídala s dětmi o jejich zoubkách a o jejich
hygieně – jak se žáci o své zoubky starají. Dále si spolu povídali o zubním kazu a o
zásadách prevence zubního kazu u dětí. Následoval krátký film o Spejblovi a
Hurvínkovi, o Máničce a Žerykovi. Hurvínkovi bolel zoubek a Mánička mu pomáhala,
jak se bolesti zbavit a radila mu, co dělat, aby Hurvínka příště zoubek nebolel.
V další části preventivního programu Veselé zoubky si žáci vyzkoušeli na
modelech zubů správné čištění zubů zapůjčenými zubními kartáčky. Poté dostali žáci
úkol – vyřešit písemné úkoly o zoubkách. Na závěr získaly všechny děti od paní
Váchové papírové taštičky s dárky – zubní pastou, kartáčkem na zuby, přesýpacími
hodinami a dalšími.
Dětem se přednáška moc líbila.
Zdeňka Havlenová
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Pyžamový bál
Když ráno vylezeme z pelíšku, měli bychom se převléknout z pyžam a nočních košil do oblečení,
které je vhodné nosit do školy. Ne však, když se chystáme na Pyžamový bál  . V tomto případě můžeme
vyrazit v pyžamu, maximálně si přes sebe hodit župan, vzít s sebou velkou dávku dobré nálady,
nezapomenout na polštářek nebo svého nejoblíbenějšího plyšového mazlíčka a můžeme vyrazit do školy.
Právě takový Pyžamový bál jsme si 10. dubna všichni na 1. stupni užili. Po velkých přípravách
v jednotlivých třídách nastal ten pravý bálový rej v tělocvičně. Nejprve každá třída předvedla své vlastní
představení (někteří tančili, jiní zpívali, rapovali, bubnovali či říkali básničky), pak se děti naučily jednoduchý
taneček, zahrály si obdobu hry Židličková a následovala polštářová válka mezi jednotlivými třídami, která
měla velký úspěch.
Nikdo nebyl zraněn  , a tak si pak každý ještě s chutí zatančil a i když všechny děti i paní
učitelky byly v pyžamech, nikdo neměl na našem Pyžamovém bále šanci usnout  .
Těšíme se na další podobnou akci.
Edita Beranová

NAŠE PANÍ UČITELKY A PAN UČITEL V PYŽAMECH !!! ......
TO SE HNED TAK NEVIDÍ 
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Čínská kuchyně v naší jídelně
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FOTOROMÁN - SOUBOJ TITÁNŮ
To by mě zajímalo,
kdo z nás dvou je
hezčí?

Mě taky …
Zeptáme se
holek.

Kluci vedou debatu…

Jirka se ptá holek
…

Jirka!
Domča!

Holky se uvažují nad Jirkovou otázkou..

Budem
hlasovat!

Domča má nápad …
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Hej, holky! Kdo
je z nás dvou
hezčí? Já nebo
Domča?
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Kdo hlasuje
pro mě?

A kdo pro
mě?

Hlasování…

Tak prý remíza jo?
Tak na to
zapomeň!!

Myslíš?

Béé..!!

Jak mohl
vyhrát
Dominik?

Jirka prohrál a brečí…

Holky si povídají …
Čermi Jirku přepral …
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Webové stránky školy - URL
Projekt Rodilí mluvčí do škol http://zskaznejov.webnode.cz/products/projekt-rodili-mluvci-do-skol/
Úspěšný volejbalový týden ZŠ Kaznějov - 3. a 5. března 2015 http://zskaznejov.webnode.cz/products/uspesny-vojejbalovy-tyden-zskaznejov-3-a-5-brezna-2015/
Modernizace jazykové učebny - březen 2015 http://zskaznejov.webnode.cz/products/modernizace-jazykoveucebny-brezen-2015/
Veselé zoubky – preventivní program se zaměřením na péče o zuby –
6. 3. 2015 - http://zskaznejov.webnode.cz/products/vesele-zoubkypreventivni-program-se-zamerenim-na-pece-o-zuby-6-3-2015/

Webové stránky školy
Webové stránky Základní školy Kaznějov Turistický průvodce pro uživatele

http://zskaznejov.webnode.cz
http://senk.webnode.cz/products/webove-strankyzakladni-skoly-kaznejov-turisticky-pruvodce-pro-uzivatele/
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