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Ahoj, vážení čtenáři,
vítáme Vás u nového čísla našich Zkazek.
Myslím, že se všichni netrpělivě těšíme na teplé jarní dny. Letošní mrazivé jaro nám dává
zabrat, stále se chumláme do zimních kabátů a mnohdy ještě stavíme sněhuláka. Přitom brbláme,
kdy už konečně větrné a mrazivé dny skončí.
A tak k ukrácení studených přestávek a chvil si určitě se zájmem naše nové číslo
přečtěte!
A co v něm najdete zajímavého?
Určitě Vás zaujme zpráva z karnevalu dětí na 1. stupni, vzpomeneme si na zápis nových
prvňáčků, připomeneme lyžařský výcvik sedmáků, zmíníme se o práci nového chovatelského
a keramického kroužku a také kroužku mladého technika. Jistě Vás nadchne vlastní báseň Elišky
Lukášové z 6. třídy, dozvíte se výsledky z okresního kola vybíjené chlapců a dívek i výsledky
chemické olympiády. Poutavá je i reportáž Martina Kreise a Petra Bohuslava o školní jídelně.
Dívky, jistě zajásáte nad novou rubrikou – Módní policie – a příště se do ní s chutí zapojíte.
Samozřejmě nechybí oblíbený fotoromán a mnoho dalších příspěvků.
A nežli si náš časopis všichni podrobně prohlédnete, už tu jistě bude jaro, teplo, ptačí
zpěv i lepší nálada. Tak s chutí do toho! Pěkné počtení přeje redakce časopisu.
Václava Vitoušová
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Zápis v naší škole
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků.
Všechny paní učitelky z 1. stupně se na předškoláky pečlivě připravily. Děti
předvedly, jak se umí podepsat, zazpívat písničku nebo říct básničku, pochlubily
se svými počtářskými vědomostmi nebo znalostmi barev i pohádkových postav.
Za tyto výkony předaly paní učitelky dětem „vysvědčení“ ze zápisu a malý
dáreček na památku na tento významný den.
Edita Beranová
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Chovatelský kroužek
V únoru letošního roku začal na naší škole pracovat přírodovědecký
kroužek se zaměřením na chovatelství drobných živočichů. O jeho
činnost projevilo zájem přes 70 žáků, a tak byli rozděleni do šesti
pracovních skupin, které se střídají při péči a pozorování zvířat ve
čtyřech hodinách týdně pod vedením Mgr. Mileny Maškové a Mgr.
Hany Šteflové. V současné době mají naši žáci možnost seznámit se se
způsobem života a chováním pískomilů, křečíků džungarských,
zakrslých králíčků, suchozemských želviček a sladkovodních rybiček.

Milena Mašková
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Kroužek mladého technika
V únoru 2013 se na naší škole rozběhl nový kroužek Mladého technika pod
vedením p. uč. J. Svobody. Kroužek probíhá 2x týdně v ranních hodinách v úterý
pro žáky I. stupně a ve středu pro žáky II. stupně. Cílem kroužku je napomáhat
žákům k systematickému zdokonalování manuálních dovedností, obohacovat
vědomosti o technické poznatky a umožnit aplikaci těchto poznatků v praxi.
Náplní kroužku je různorodá praktická činnost žáků s technickými materiály,
konstruktivní a modelářské práce, elektrotechnické, montážní a demontážní
práce, práce se stavebnicemi. Důležitým cílem kroužku je vzbudit u žáků větší
zájem o technické obory při volbě budoucího povolání, protože kvalifikovaných
technických profesí je na trhu práce velký nedostatek. Zmodernizovaná dílna je
vybavena novými stroji a nářadím určenými pro práci s různým materiálem,
dále se zakoupily různé druhy stavebnic, např. Cheva, Merkur, Vario.

Jaroslav Svoboda
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Keramický kroužek na naší škole

Komu je keramická dílna určena
Keramická dílna je určena k integraci do výuky (kreativní činnosti, práce s FIMO hmotou) –
vedoucím na 1.stupni je p.uč.Záturová, na 2.stupni p.uč.Houbová, dále dvakrát týdně jeden a
půl hodiny nad rámec povinné výuky v kroužku keramika – vedoucí kroužku je
p.uč.Lavičková. Kroužek je určen žákům od 1. do 9. třídy a bude probíhat v odpoledních
hodinách ve specializované učebně vybudované na naší škole.
Důraz je kladen na manuální zručnost, na tvůrčí spoluúčast žáků. Zhotovené výrobky budou
použity na výzdobu keramické dílny, jako dárky pro důchodce, dárky pro děti u zápisu, na
tradiční Vánoční výstavku Pomozte dětem, motivačně zaměřeny na svátky a tradice.
Kde se bude s hlínou pracovat
Všechny aktivity při práci s hlínou budou probíhat v nově vybudované specializované učebně.
Učebna je vybavena nábytkem a potřebnými pomůckami a materiálem pro práci s hlínou, dále
je pro žáky vyhrazena pracovní šatna a speciální technická místnost s vypalovací pecí pro
ukládání rozdělaných výrobků a potřebného materiálu.
Nebylo jednoduché vytvořit technické a pracovní zázemí pro práci keramického kroužku.
Místní truhlářská dílna nám zrenovovala staré pracovní stoly tak, aby povrch stolů byl
omyvatelný a prostor byl dost velký pro zhotovování výrobků větších rozměrů. V učebně
jsou zabudované dřezy, které se budou používat nejen k umývání pomůcek, ale i k mytí rukou
žáků během práce. Skříňky, rozestavěné kolem stěn učebny, slouží k ukládání pomůcek a
materiálu. Je zde i malá knihovna, kde mohou žáci i učitelé získávat inspiraci a kde budou
vystaveny i některé již zhotovené výrobky. V učebně jsou dva hrnčířské kruhy, dále byla
zakoupena vypalovací pec, která je umístěna v technické místnosti mimo dosah žáků.

Přípravná fáze budování keramické dílny

Základní pomůcky
- desky na válení hlíny
- válečky na rozválení hlíny
- laťky nám pomáhají odhadnout tloušťku rozvalené hlíny
- houby na povrchové úpravy výrobků (uhlazení)
- dřevěné nástroje – používají se k ohlazení keramiky
- dřevěné špachtle slouží k dekorování
- kovová očka – slouží k vybírání hlíny, dekoraci
- nůžky, lámací nůž, nůžky – k výrobě šablony
- štětce - ke glazurování, dekorování, lepení
- struna - na nařezání hlíny
ZKAZKY 8/2013 – STRANA 10
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první zdařilé výtvory dívek

V tomto školním roce se přihlásilo na kroužek 42 žáků z 1.a 2.stupně. Z důvodu kapacity
učebny jsou žáci rozděleni na 4 skupiny a kroužek probíhá pro jednotlivé skupiny 1 x za 14
dní.

I. stupeň – středa od 14.15 do 15.45 hod.
1.skupina - žáci 1.- 3.roč. : 6.3.,20.3.,3.4.,17.4.,15.5.,29.5.,12.6.
2.skupina – žáci 4.a 5.roč. : 13.3.,27.3.,10.4.,24.4.-nekoná se-zájezd Anglie.,22.5.,5.6.,19.6.,26.6.

II. stupeň – pondělí od 15.00 do 16.30 hod.
1.skupina - žáci 6.a 7.tříd : 4.3.,18.3., 8.4., 22.4.-nekoná se-zájezd Anglie ,6.5.,20.5., 3.6.,17.6.
2.skupina – žáci 8.a 9.roč. : 11.3.,25.3., 15.4.,29.4.,13.5.,27.5.,10.6.,24.6.

17. a 24. 6. 2013 zhodnocení práce kroužku
Věřím, že pro všechny bude práce v kroužku zajímavá a přinese nové zkušenosti.
Přeji všem MNOHO ÚSPĚCHŮ A ZDAŘILÝCH VÝROBKŮ

Paní učitelky na keramickém kurzu v Horní Bříze se svými výtvory

Radka Lavičková
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
V letošním roce se lyžařského a snowboardového výcviku zúčastnilo 30 žáků
ze 7. ročníků. Výcvik se konal 3. -8. 2. 2013 v Železné Rudě. Žáci se pod
vedením zkušených instruktorů naučili velice pěkným způsobem zdolávat
sjezdovku Samoty, zvládli bezpečnou jízdu na vleku, vyzkoušeli si zvláštnosti
večerního lyžování a ovládli i běžeckou stopu. Na závěr vyzkoušeli svoji
sjezdovou i běžeckou zdatnost 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.

Milena Mašková
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...a lyžák ještě jednou
tentokrát očima žákyně
Je 3. února, 5 hodin večer. Holky a kluci ze 7. A a 7. B nastupují na nádraží
v Plzni do vlaku. Cílem jejich cesty je Železná Ruda na Šumavě. Tady, na
Samotách, pod vedením paní učitelky Maškové, absolvují týdenní lyžařský výcvik.
Do Železné Rudy jsme dorazili kolem 7. hodiny večer. Cesta do ubytovny U
Krále Šumavy trvala jen chvilku. Ten večer jsme se zabydlovali ve svých pokojích.
Druhý den ráno po snídani v hotelu Pod Rybníkem, kde nám po celý týden
připravovali i obědy a večeře, jsme vyrazili na lyže a snowboardy. Nejprve byla
rozcvička na lyžích (zvedání nohou, dřepy, ......), pak následného dělení do
družstev. První družstvo vedla paní učitelka Mašková, druhé paní učitelka
Zelenková a třetí Terezka, dcera paní učitelky Maškové. Nám, studujícím
lyžařského umění, pomáhal s výstrojí i zdravotník Tomáš. S větším i menším
úspěchem nás "lyžníků" skončil toho dne výcvik.
Třetí den se konala stopovačka na Belveder s plněním různých úkolů, např.
házení koulí, stavění sněhuláka s výhledem na Samoty..... Pohroma přišla
odpoledne. Půjčovna lyží nám vydala běžky a dostavily se problémy, asi takové,
jaké jsme viděli ve filmu Sněženky a machři. Po dobře vyjeté stopě se mnozí
dostali až na hranice s Německem do Ferdinandova údolí. Někteří zůstali nahoře na
loučce a procvičili se. Na ubytovně si všichni uvědomili, že běžky nejsou legrace.
Navzdory tomu jsme ale nebyli až taková „mejdla“, abychom si ještě večer
nazahráli ping-pongový turnaj.
Čtvrtý den se uskutečnily závody na běžkách. Padali jsme jako zralé hrušky.
Nakonec se však všichni se ctí dostali do cíle. Odpoledne přišly na řadu opět
sjezdovky a snowboardy. Za odměnu pro nás sedmáky se konala večer diskotéka,
kde byli vyhlášeni vítězové v závodě na běžkách a v turnaji v ping-pongu.
Poslední, pátý den se ještě dopoledne závodilo ve sjezdu a slalomu. Paní
učitelka Mašková vyhlásila vítěze všech závodů. Odpoledne se balilo a loučení se
Šumavou jsme si osladili v cukrárně Sněhurka. Návrat domů zajistil opět vlak.
Myslím, že lyžařský výcvik prospěl všem. Ti, kteří už lyžovat uměli, se
zdokonalili a ti, co se teprve s lyžemi seznamovali, se docela
dobře naučili jezdit. Stalo to za to !

Alice Pokorná, 7.B
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VYBÍJENÁ MLADŠÍHO ŽACTVA
V pátek 22. 2. 2013 se žáci 1. stupně vydali změřit svoje síly do Plas
na okresní kolo ve vybíjené chlapců a dívek ze 4. a 5. tříd základních
škol. Turnaje chlapců se zúčastnilo dokonce osm družstev, a tak byli
rozděleni do dvou skupin. Našim žákům se bohužel opravdu těsným
výsledkem nepodařilo ze své skupiny postoupit, takže dalších bojů se
už nezúčastnili a byli odměněni diplomem za 5. - 8. místo. Děvčata
získala s pouhým jedním ztrátovým bodem na vítěze úžasné 2. místo,
stříbrné medaile, pohár, diplom a sladkou odměnu. Všem našim
žákům patří velký obdiv a pochvala za vzornou reprezentaci školy.
Milena Mašková
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CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
V pondělí 4. 3. 2013 se uskutečnilo na naší škole okresní kolo chemické olympiády. Soutěže
se zúčastnilo 10 žáků z pěti základních škol okresu Plzeň-sever.
Naši školu reprezentoval Michal Tegi, který obsadil 6. místo a Bára Pechátová. Ta obsadila 2.
místo a postupuje do krajského kola.
BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME JÍ HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Tomáš Korelus
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KARNEVAL
Jak již je zvykem, každoročně na naší škole pořádáme karneval pro celý 1.
stupeň. Děti i paní učitelky si tento den vždy náležitě užívají. V pátek 15.3 začal
ten pravý maškarní šrumec, kdy se ve všech třídách objevily různé pohádkové
bytosti-princezny, vodníci, čerti, strašidla, čarodějnice, víly, také klauni, vojáci,
kovbojové, indiáni, piráti, spidermani a jiné roztodivné postavy.
Ve svých třídách připravily paní učitelky zábavné soutěže, v některých
třídách se také soutěžilo o nejlepší masku a karneval vrcholil v tělocvičně naší
školy, kdy se všechny třídy představily ostatním, tančilo se a řádilo. Nakonec byl
karneval ukončen zajímavou hrou „Barvy“.
Karneval byl velmi krásným zakončením zimy a snad už se teď v nejbližší
době můžeme těšit na jaro!
Edita Beranová
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PRÁCE KOUZELNIC V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH
…aneb Jeden den v naší školní jídelně - reportáž
Byl jsem na schůzi všeho školního „novinařenstva“ a tam jsme dostali za úkol vymyslet další
reportáž pro potěšení školního „čtenářstva“. Několik dní jsem přemýšlel, co zajímavého vytvořit,
chtěl jsem něco, co nikdy ještě v historii Zkazek nikdo neudělal. Jednou, když jsem si četl Svět motorů
a tam byl článek o tom, jak se vyrábí Škoda Octavia, napadlo mě také udělat něco speciálního –
REPORTÁŽ Z NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY !
Je 7:30, přišli jsme do jídelny. Kvůli hygienickým předpisům se nemůžeme podívat do prostor
kuchyně na zadělávání těsta. Když jsme zaklepali na dveře, tak nás oblékli do kuchyňského pláště,
nasadili nám síťky na vlasy, na stůl nám připravili lívance, máslo a skořicový cukr, abychom si je také
zkusili dopřipravit. Při práci se koukám do výdejního okénka, kde to vypadá jako v mraveništi. Taková
práce…vše tady na sebe navazuje a každý zde má určitou práci. Lívance se smaží na jedné velké pánvi
( u ní musí pracovat dvě paní kuchařky) a dvou malých pánvích.
Jsme oblečeni do kuchyňského obleku, před námi je hromada lívanců, hrnec s máslem a
mašlovačkou a vedle talíř s tím nejlepším – se skořicovým cukrem. Bereme první lívanec. Potřeme ho
máslem, dáme na druhý talíř, kde ho potřeme z druhé strany, ponoříme do skořice s cukrem a
zabalíme. Tímto způsobem děláme další lívance a můžeme jíst. Jsou výborné! Mezitím, co potíráme
lívance máslem a sypeme je skořicí, promění se paní kuchařka ve špiona a dělá nám fotografie z
„výrobny“ těch nejlepších lívanců. Peče se přes 400 porcí!! Pro naši školu, obě školky v Kaznějově a
ještě pro sousední Rybnici. To je panečku nášup! Aby se vše dalo včas stihnout, začíná se pracovat už
v půl šesté ráno (vzpomeňte si na to, jak se vám nechce v 7:15 jít do školy,…).
S úžasem pozorujeme práci našich superhrdinek v bílé zástěře a s měchačkou v ruce. Stačili
jsme zpozorovat, že od začátku směny se dělá úplně to samé ten samý postup: zadělá se těsto, které
se postaví k pultu. Každá kuchařka si vezme kus těsta do menšího hrnce a smaží se a smaží se a smaží
se a smaží se……….. uf! Až je naplněn celý obrovský pekáč. Lívance se pak potírají máslem a sypou
skořicí. To vše se pak dává do většího pekáče a ten se dává do ohřevu pod výdejním pultem - dobrá
vychytávka ;-) Je to namáhavá práce a musí se dělat v opravdu rychlém tempu. Lívance jsou složité, i
když vypadají jednoduše.
Teď zde zavoněla knedlíčková polévka. A na zapití lívanců se bude podávat kakao. Práce jde
našim kuchařkám pěkně od ruky, přesto je jí ještě hodně.
Je 10:10. Lívance jsou skoro hotové, za chvíli se budou vážit. Váha, počet, to vše je
přizpůsobené speciálně pro školky, první a druhý stupeň.
Je 10:24. Obědy se dávají příslušným vozům pro rozvoz do kaznějovských školek a do
Rybnice.
Pracovat jako kuchařka či kuchař vyžaduje opravdu velikou
text: Martin Kreis
šikovnost, zručnost, rychlost, trpělivost. Po této naší reportáži jsme si
foto: Petr Bohuslav
uvědomili, že práce našich šikovných kuchařek po právu zasluhuje velký
obdiv!
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10. Jubilejní předvánoční výstavka výrobků žáků
ZŠ Kaznějov a ZŠ Dobříč
„Děti pomáhají dětem“
„ Věříme, že pomáhat má smysl!“
Ve dnech 27. – 29. 11. 2012 v prostorách budovy ZŠ Kaznějov a 3. 12. 2012 při
příležitosti rozsvícení vánočního stromečku před budovou MěÚ Kaznějov probíhala již 10.
tradiční výstava výrobků žáků základních škol Kaznějov a Dobříč, jejíž výtěžek putuje
každoročně na konto projektu Pomozte dětem.
Pomozte dětem je dlouhodobý sbírkový projekt, který společně od roku 1998
organizuje NROS (nadace rozvoje občanské společnosti) a ČT (neodmyslitelně spjati
moderátoři Marcela Augustová a Tomášem Haníkem, Míša Maurerová a Vojtou Kotkem,
Alena Zárybnická). Symbolem sbírky je žluté Kuře s červenobílým záchranným kruhem.
Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children
in Need. Projekt poskytuje nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v ČR.
27. 11. 2012 v 17.00 hod. v jídelně ZŠ proběhlo slavnostní zahájení této akce, kde
přispěli svým vystoupením naši malí prvňáčkové, Fanoušek Dobrý, žák 5. B, svou hrou na
trumpetu a pěvecký sbor žáků 2. stupně. Děkuji všem žákům za jejich vystoupení a paním
učitelkám za přípravu. Dále bych ráda poděkovala všem žákům za vytvořené výrobky, všem
svým kolegům za pomoc při přípravě výstavky a v neposlední řadě i rodičům, kteří se již
druhým rokem podílejí na výstavce tím, že společně se svými dětmi poskytují vlastnoručně
zhotovené výrobky. Děkuji vedení školy, MěÚ a místnímu hasičskému sboru za podporu při
organizování této akce.
Radka Lavičková
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ZÁHADNÁ POSTAVA

...V TOMTO ČÍSLE JE ZÁHADNÁ POSTAVA OPRAVDU
ZÁHADNÁ  MOŽNÁ VÁM POMOHOU DROBNÉ INDICIE

takže

POZORNĚ SE DÍVEJ
ZKAZKY 8/2013 – STRANA 23

MÓDNÍ POLICIE

A JE TO TADY!!! Představujeme vám novou rubriku MÓDNÍ POLICIE 
…která vám bude v patách na každém vašem kroku!!!

Tato slečna si
může vodorovné
proužky dovolit.
A to se o každém
říci nedá!
Ale…co jí to visí
na kalhotách???
☺

Paráda, děvčata
jsou vyladěna na
jedničku, do
posledního
detailu! Má to
šmrnc! Ani
Honza neví,
kterou si vybrat
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Šedá je jistě tvoje
oblíbená
barva…možná na ni
„ulovíš“ nějakou šedou
myšku 
Ale co to vidíme…tento
žáček nám leští školní
chodby svými
ponožkami, určitě chce
ušetřit práci paní
uklízečce…

MÓDNÍ POLICIE

Tato
blondýnka svůj
outfit „vytunila“
módními
kšandami
a dokonce
i barevnou
manikúrou ☺

ÁÁÁ….
mladé
milovnice
zvířátek. Ale
pozor,
nepřibližovat
se…nebo
kousneme! ☺
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Svižná,
mladá
móda a
těmto
mladým
dámám
sluší! Příště
jen doladit
barvu
botiček 

MÓDNÍ POLICIE

Asi pilná
žákyně?
Barvu sešitu
má skoro
sladěnou s
džínami !!!


Parťáci do
nepohody!
Módní džíny
ošoupaného
vzhledu
i mikina se
žlutými
akcenty
školní outfit
dokonale
oživí 

Milovnice
Disneypohádek!
Koho má
asi raději?
Mickey
Mouse
nebo
snad
Minnie?


Jarně vyladěná
děvčata
s nepostradatelnými
kroksíky
na nohou.
Ale – nejsou ti ty
bílé trochu velké?


Tereza Vovesová, 8. B
a Petra Kratochvílová
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Z VLASTNÍ TVORBY NAŠICH ŠIKOVNÝCH ŽÁKŮ
MŮJ ŽIVOT
(píseň)

Můj život jde dál a dál a dál
a vím, že tu nejsem král.
Každý, kdo pozná ten můj svět,
tak pozná i mé srdce.
Život můj se houpá na vlnách moří a oceánů,
ale když přijde zlo,
jsem v temnotě pusté, nemůžu pryč
a rdousí mě strach a smutek.
Já vím, že slunce vyjde znova
a poslechnu si ta tvá slova.
Vím, že nesmím žít ve snu,
že realita přijde, to já vím…
Eliška Lukášová, 6. tř.
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Povídka z budoucnosti
Sice je rok 2013, ale v této povídce se přesuneme až do roku 3001, kdy slavný matematik a konstruktér,
Čech Hugo Ledový, se připravuje se svojí raketou na cestu do jiné galaxie.
Tajná laboratoř
Ing. Ledový sestrojoval svoji super-rychlou raketu ve své tajné laboratoři několik let. Pomáhala mu jeho
dcera Filoména, která byla nejen krásná, ale také chytrá. Ing. Ledový svoji plánovanou cestu tajil, protože
chtěl být první, kdo navštíví planetu Plamen v galaxii Ohňostroj. Věřil, že tato planeta je obydlena, ačkoliv
se mu všichni vědci vysmívali. Start rakety stanovil na 10. června 3001 na 4 hod. ráno. V raketě bylo místo
pro dvě osoby, a tak vzal s sebou dceru Filoménu.
Let raketou
Pro Filoménu let raketou bylo něco nádherného, protože před tím nikdy neletěla s otcem. Ten však do
vesmíru létal v jiných raketách často. Filoména létala jen na Měsíc, hlavně na nákupy a na návštěvu ke své
tetě Božce. Teď ale letí do vzdálené galaxie Ohňostroj, kam se dosud nikdo nedostal. Otec nerad
přenechával Filoméně řízení. Ve vesmíru bylo plno černých děr, které by je mohly vcucnout (pohltit).
Filoména právě řídila jejich úžasnou raketu, když se přiblížila k jedné takové díře a už se to stalo. Vcucla
je! V díře byl strašný vír. Naštěstí se z ní dostali. Vůbec ale nevěděli, kde jsou. Nejbližší planetka vypadala
jako Země, a tak zamířili k ní. Když se k ní přiblížili, viděli na ní zvláštní obrazce.
Přistání
Ing. Ledový se rozhodl tady přistát. Bylo to obtížné, kdykoli se k ní přiblížili, ohromný vítr je odvál zpět.
Nakonec se to podařilo. Tam ale nebylo po vichru ani stopy. Bylo tu nesnesitelné vedro. Na povrchu
planety byly podivné předměty. Filoména na jeden ukázala prstem a z předmětu vyšlo pět mužů a jedna
žena. Byli to lidé jako my, jenže mnohem vyšší s tmavou pletí a se spoustou nádherných zlatých ozdob.
Jejich zelené, protáhlé oči si pátravě prohlížely oba návštěvníky. Byli to krásní lidé. Žena podivnou řečí
něco přikázala mužům, kteří vzápětí vytáhli z opasku malé přístroje a vložili je Filoméně a jejímu otci do
rukou. Stalo se pak něco neuvěřitelného. Přístroje překládaly myšlenky Čechů do řeči domorodců a
naopak. Obyvatelé planetky se nazývaly Kaliraranové, žena se jmenovala Mianara a vládla jim asi dobře.
Zavedla je do královské budovy, která se třpytila – byla ze zlata. Střežilo ji sto mužů. Dlouho si všichni
vyprávěli o svých domovech – planetách Zemi a Plamenu.
Únos
Ing. Ledový s dcerou se šli ještě před spaním podívat na úplně modrou tmu. Nevšimli si, že se kolem
potichu pohybují dva muži v roztrhaných oděvech. Opatrně se blížili k Filoméně. V okamžiku ji popadli,
hodili do nějakého vozidla a rychle ujížděli pryč. Únosci byli zločinci uprchlí z vězení. Filoménu chtěli
vyměnit za odpuštění trestu. Dlouho nebylo po Filoméně ani stopy. Nakonec ji vypátrali ve zřícenině
hradu. Zločince zajali a znovu vsadili do vězení. Šťastný otec se už tady nechtěl zdržovat. Spolu s dcerou
se rozloučili s mimozemšťany a vrátili se na rodnou Zemi. Brzy se všichni na Zemi dozvěděli, že Ing.
Ledový měl pravdu, že ve vesmíru opravdu žijí krásní lidé, stejně hodní i zlí jako u nás.
Zuzana Pokorná, 4. B
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Zážitek z prázdnin
Jednoho dne jsme se nudili. Táta navrhl, že pojedeme do Prahy na výlet s lodí.Zeptal se všech,
jestli s tímto návrhem souhlasí. A všichni jsme s návrhem nadšeně souhlasili! A hned jsme byli
v autě. Po nějaké době jsme konečně dojeli do Prahy. Když jsme dojeli do přístavu, tak jsme si
koupili lístky na loď. Přidělili nám loď jménem ŠUMAVA. Je to loď dlouhá 57,5 m a vejde se
na ní téměř 400 pasažérů. Když výletní loď připlula do přístavu z předešlé plavby, tak se z lodi
vyhrnula spousta lidí. Když loď byla prázdná, tak jsme konečně vstoupili na palubu. Chvíli
trvalo, než se motory nastartovaly. Pak jsme konečně vypluli. Jako první jsme zahlédli Pražský
hrad, pak Petřín, Karlův most a nakonec Vyšehrad. Viděli jsme také, jak vzlétá horkovzdušný
balón! Při podplouvání jednoho z pražských mostů jsme byli svědky nemilé události. Nějací
kluci, kteří stáli na mostě, se bavili pliváním na turisty na palubách výletních lodí. Jeden z
plivanců nás minul jen těsně, zasáhl paní u vedlejšího stolu. Při zpáteční plavbě do přístavu
naše loď málem ztroskotala! Kormidelník byl asi velmi unavený, při řízení totiž tvrdě usnul.
Od nárazu do skalnatého břehu loď zachránil lodní kuchař, který přiběhl z podpalubí a
kormidelníka vzbudil. My na palubě jsme si zatím mysleli, že se loď otáčí bokem, abychom si
lépe prohlédli jeden z mostů. Zbytek plavby stál u kormidla už sám kapitán. Vše nakonec dobře
dopadlo. Když jsme se vrátili do přístavu, tak jsme si dali oběd v restauraci. Když jsme dojedli,
tak jsme sedli do auta a dojeli bezpečně domů.
Adam Knedlhans, 5. B
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FOTOROMÁN
Do třídy přišel nový žák…

Do třídy přišel nový žák …

Hele koukej,
kdo to je?!

Jestlipak má
ten fešák
holku…?

Musím
Marka
sbalit..

Ten bude
můj!

Ahoj, já jsem
Tomáš. Máme
teď češtinu.

Ty jo,
ten je
boží..
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Čau, já jsem
Marek. Češtinu
fakt nesnášim.

Holky, tak co
na Marka
říkáte?

FOTOROMÁN

Hej borče,
holky jsou
z tebe celý paf!

Musíme zjistit,
jestli má holku!

No, všimnul jsem si,
že tady je spousta
pěknejch holek!
Dej si na mě bacha,
v týhle třídě jsem na
balení holek já!

Včera jsem na
facebooku zjistila, že
Marek žádnou holku
nemá! Takže Honza
nám kecal!!!

Na Marka klidně
zapomeňte,
kočičky, má
nějakou Moniku
z Plzně!
Hurááá, holky,
máme šanci!!!
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NAŠE RUBRIKY
Na tomto čísle se
podíleli:

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠEHO
NOVÉHO GRAFIKA
JE JÍM

JAN DOLEJŠ ZE 7.A →

PŘEJEME MU MNOHO ZDARU
A DALŠÍCH TVŮRČÍCH NÁPADŮ 

→A ZÁHADNÁ POSTAVA?
TENTOKRÁT

PAN UČITEL KORELUS
A JEHO UČEBNÍ POMŮCKA 

Martin Kreis + Petr
Bohuslav + Alice
Pokorná + Eliška
Lukášová + Tereza
Vovesová + Zuzana
Pokorná
•
Mgr. Edita Beranová
+ Mgr. Petra
Kratochvílová + Mgr.
Václava Vitoušová +
Mgr. Ivana Kozlíková
+Mgr. Radka
Lavičková + Mgr.
Milena Mašková +
Mgr. Tomáš Korelus +
Mgr. Naděžda
Pluhařová + Mgr.
Zdeňka Havlenová +
Jaroslav Svoboda
•
Externí žák:
Doc. RNDr. František
Žaloudek

Články ve Zkazkách č.8

Webové stránky školy - URL

strana 6 + 7: Zápis v naší škole

17. ledna 2013 - Zápis do 1. tříd (fotogalerie) http://zskaznejov.webnode.cz/products/a17-ledna-2013-zapis-do-1trid/
Lyžařský výcvik 3.- 8. února 2013 http://zskaznejov.webnode.cz/products/lyzarsky-vycvik-3-8-unora2013/
Okresní kolo 49. ročníku chemické olympiády - 4. března 2013 http://zskaznejov.webnode.cz/products/okresni-kolo-49-rocnikuchemicke-olympiady-4-brezna-2013/

strana 12 + 13: Lyžařský výcvik

Strana 15 : Chemická olympiáda

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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