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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a věrní čtenáři školního časopisu,
uspěchanými skoky se opět přiblížila sváteční doba vánoční. Zima nás zahnala do tepla
pokojíků, a tak se prosím zavrtejte do křesla, na pohovku či postel, otevřete naše nové číslo
a čtěte…
Najdete zde například ohlédnutí za prázdninovým příběhem v příspěvku Tomáše Vylety.
Žáci 6. ročníku vzpomenou na svůj letošní adaptační kurz. Trocha rockové hudby na vás
dýchne připomínkou návštěvy koncertu v místním kině. Můžete se seznámit s tvářemi našich
letošních prvňáčků, žáci 1. stupně zavzpomínají na vlastivědný zájezd či na školní výstavu
hub. Vlastní tvorbou vás jistě překvapí žákyně 2. stupně, Karolína Šuchmanová a Tereza
Vodáková. Pokochejte se spoustou zajímavých fotografií a jistě ani nevzpomenete, že už je
venku opravdu mráz…
Ale ne abyste zůstali zalezlí v peřinách věčně! Jen co napadne první sníh, běžte ven
a zažívejte vlastní zimní dobrodružství. A nezapomeňte, že své příběhy máte psát, fotit
a posílat do dalších čísel časopisu!
Pohodové vánoční svátky a radostné vykročení do nového roku se spoustou krásných
předsevzetí Vám přeje celá redakce časopisu Zkazky.
Václava Vitoušová
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Naši prvňáčci
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VÝSTAVA HUB

Ve čtvrtek 26. 9. 2013 proběhla u nás ve škole výstava hub. Na zajímavé přednášce jsme se
dozvěděli o rozdílech mezi jedovatými a jedlými houbami. Všechny nás zaujal kalich smrti u
jedovatých hub. Pod mikroskopy jsme viděli výtrusy, kterými se houby rozmnožují a které si
můžeme na svých botách odnést z lesa domů na zahradu. Zjistil jsem, že houby, které jsem nikdy
nesbíral, jsou jedlé a dají se z nich uvařit výborné pokrmy.

Jaroslav Sajner, 5. B

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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Vlastivědný zájezd
Při podzimním vlastivědném zájezdu jsme s dětmi z 1. stupně vyrazili na Příbramsko. Zajeli jsme se
podívat do vesnice Drážkov, kde jsme navštívili Váchův špejchar. Majitel usedlosti (dříve tvrze, později
sýpky) pan Vácha tuto stavbu zrekonstruoval a nyní je zde soukromé regionální muzeum, které zachycuje
těžký vesnický život ve středním Povltaví. Poté jsme se vydali na zříceninu hradu Kamýk-Vrškamýk. Ten
kdysi patřil královskému rodu Přemyslovců. Nedaleko je vyhlídková věž se zvonem a úžasný dětský koutek,
kde se všichni (malí i větší) dostatečně vydováděli. Zastávka na Svaté Hoře sloužila nejen ke krásné
procházce tímto poutním místem, ale také k občerstvení či drobným nákupům. Nakonec jsme zavítali do
vesničky Buková, kde se nachází Čechova stodola. Tam nás bájná kněžna Libuše provedla výstavou pod
názvem Staré pověsti české. Také si tam každý našel svůj poklad a na památku si i vyrobil z moduritu kančí
zub. Děkujeme našemu průvodci panu učiteli Bicanovi za krásně
prožitý sobotní den.
Ivana Kozlíková
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Šesťáci – adaptační kurz
Ve dnech 15. a 16.10. 2013 se žáci VI. A a VI. B třídy se svými třídními učitelkami
Mgr. N. Pluhařovou a Mgr. P. Kratochvílovou vydali na adaptační pobyt do Kožlan do
rekreačního zařízení „Ve Mlejně“. Krátce po příjezdu a po ubytování na děti čekal
bohatý program připravený metodikem PPP Plzeň Mgr. Milanem Žižkou. Děti byly
neustále zapojovány do různých aktivit, učili se vztahům mezi sebou, respektovat jeden
druhého, vyhodnotit své chování a jednání během aktivit.
Hned na začátku se snažili rozplétat gordický uzel, učili se říci 3 věci o sobě a pamatovat
si, co o sobě řekli druzí, další hra se jmenovala Jména s míčkem. Pak si vyzkoušeli hry
tzv. „důvěrovky“ - Vyvažování, Ulička důvěry. Zde museli věřit jednotlivci ostatním.
V další časti vytvářeli společný symbol třídy - landart, kde se projevila týmová souhra
a komunikace. VI. A z přírodnin vytvořila „smajlíka“, VI. B sluníčko. Zdůvodňovali,
proč si vybrali tyto symboly, kdo je navrhl, jak spolupracovali.
Po obědě se vydali na trasu kolem rekreačního zařízení, Mgr. Žižka pro ně připravil
orientační hru Výzva 2013, což byl okruh v okolí Mlejna s plněním aktivit. Žáci museli
postupovat jako jednotný tým, sami vyhledat jednotlivá stanoviště a na nich plnili další
úkoly. Na stanovišti č. 1 je čekala nízká lana: Vodní lyže ve dvojici, Povol/dober, na
stanovišti č. 2 na zřícenině hradu Angerbach nad rybníkem Vožehák hra na paměťStřípky moudrosti, která sloužila k podpoře paměti, k vytváření nových vazeb. Na
stanovišti č. 3 u rybníka hráli Klávesnici, zde se jednalo opět o týmovou souhru
a komunikaci.
V cíli po večeři s Milanem zhodnotili celý kurz zajímavou formou, kdy reagovali na
úkoly: „Dotkni se toho, kdo mě…. překvapil, pochválil, pomohl….“ Také prezentovali
skupinové ztvárnění zážitků básní, nebo povídkou.
Druhý den dopoledne navštívili muzeum Edvarda Beneše v Kožlanech, kde zhlédli
několik expozic, viděli, jak dříve vypadala škola, starý fotografický ateliér a také
zařízení keramické dílny. Poté se zastavili v keramické dílně pana Jindřicha Hoffmana,
kde si mohli vymodelovat různé výrobky. Pan Hoffman je zaujal svérázným
a zajímavým vyprávěním. V parku jsme viděli sochu Dr. Edvarda Beneše a poté jsme se
vrátili do rekreačního střediska.
Po obědě jsme si zahráli několik her, například Elektřina, Molekuly a zhodnotili celý
pobyt.
V rekreačním středisku se o žáky majitelé výborně starali, měli také zajištěný pitný
režim. Žákům se pobyt líbil a naučili se některým zásadám chování mezi s sebou.

Naděžda Pluhařová, Petra Kratochvílová
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Třeťáci se učí o Kaznějově
V polovině října měla ve škole v ŠSIC Všeználek přednášku paní Palmové z Kaznějova o
našem městě. Přednáška byla zařazena do prvouky, ve které se žáci učí o městě, kde žijí. Za několik
dní se byli podívat přímo na Městském úřadě v Kaznějově. Zde byli ochotně a mile přivítáni. Děti si
prošly některé místnosti, především je zaujala oddávací síň, kde se málem uskutečnila
svatba dvojice z této třídy  - viz foto (i se svědky). Na závěr se s žáky setkal i pan starosta a
odpověděl žákům na jejich zvídavé
otázky.
Na památku se s žáky i vyfotil.

Zdeňka Havlenová
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17. říjen Mezinárodní den za
odstranění chudoby
Jako tradičně okolo 17. října - Mezinárodního dne za odstranění chudoby kulminují aktivity
Dnů proti chudobě, abychom připomněli význam společného úsilí za odstranění všech forem
extrémní chudoby.
Žákyně 9. A Daniela Věnečková a Lucie Hohlová vytvořily nástěnku pro ostatní
spolužáky, ale i pedagogický sbor, informující všechny o této kampani a upozorňující na tuto
problematiku.
Mezinárodní den za odstranění chudoby:
Téma 2013: Vytvořit svět bez diskriminace s využitím zkušeností těch nejchudších
Mezinárodní den za odstranění chudoby si připomínáme každoročně 17. října od roku 1993. Valné
shromáždění OSN ho vyhlásilo za účelem zvyšování povědomí o potřebě odstranit ve všech zemích
bídu a nedostatek. Potírání chudoby je jedním z hlavních Rozvojových cílů tisíciletí (MDG).
Dny proti chudobě v roce 2013 probíhají v září až listopadu. Jde o akce nejrůznějších
neziskových organizací a dalších partnerů, kdy v místě svého působení připraví v rámci svých
aktivit nebo speciálně pro kampaň ČpCH akce pro veřejnost upozorňující na problematiku světové
chudoby a boje proti ní.
Rozvojové cíle tisíciletí:
Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1
miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v
důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími
nemocemi.

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k
základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v
rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky.

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a
trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále
odsouvány do podřadných, často nebezpečných a
úmorných společenských pozic.
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1. cíl
Odstranit
extrémní chudobu
a hlad

2. cíl
Dosáhnout základního
vzdělání pro všechny

3. cíl
Prosazovat rovnost
pohlaví a posílit roli
žen ve společnosti
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V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a
Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v
tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto
případů tomu šlo předejít.

Každou minutu zemře jedna žena na následky
problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než
půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje
v Africe, Asii a Latinské Americe.

Každoročně umírají na světě až tři miliony
lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na
africký kontinent.

Na každého člověka na této planetě připadá
spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6
tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup
ke zdroji elektrické energie.

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí
rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát
více, než dostanou v rámci rozvojové spolupráce.

4. cíl
Snížit dětskou
úmrtnost

5. cíl
Zlepšit zdraví
matek

6. cíl
Bojovat s HIV/AIDS,
malárií a dalšími
nemocemi

7. cíl
Zajistit
udržitelný stav
životního prostředí

8. cíl
Budovat světové
partnerství pro
rozvoj

Radka Lavičková
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Kroužek terénního výzkumu
Kroužek terénního výzkumu uskutečnil na podzim dvě vycházky. 18. října žáci zkoumali
soutok Kaznějovského potoka se Střelou a 8. listopadu koupaliště v Kaznějově v podzimním období
a působení lidské činnosti v lesích kolem Kaznějova. V topolové aleji viděli erozní činnost kořenů narušení povrchu chodníku.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky
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INDIVIDUÁLNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH
ŽÁKŮ
DOMINIK ČERMÁK z 6. B se v listopadu letošního roku zúčastnil Mistrovství České republiky
v taekwondu (=korejské bojové umění) v Nymburce.
Získal zde stříbro v disciplíně „matsogi“ v jednotlivcích.
A taktéž v listopadu se zúčastnil turnaje Třeboň open 2013, kde získal medaili zlatou!

JIŘÍ CHURAVÝ z 6. B se také v listopadu letošního roku zúčastnil lezeckého závodu „Los niños
escaladores 2013“, který se uskutečnil na lezecké stěně Lokomotiva v Plzni. Získal zde bronz
v kategorii H3, stupně obtížnosti 6-8 B.
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DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Rok s rokem se sešel a opět se blíží čas Vánoc. Žáci naší školy společně se svými
učiteli a ve spolupráci se SRPDŠ opět připravili tradiční předvánoční prodejní

výstavku svých prací, jejíž výdělek putuje na konto projektu NROS Pomozte
dětem.
Výstavka se konala 2. 12. 2013 před MěÚ při příležitosti rozsvícení
vánočního stromku, dále pak 3. -5. 12. 2013 ve vestibulu ZŠ Kaznějov.

Děkujeme za vaši podporu

Radka Lavičková
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SPECIÁLNÍ KULTURNÍ AKCE PRO
ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY
1. Retro muzikál Michala Davida
MATA-HARI 24. 9. 2013 divadlo Broadway Praha
V hlavních rolích: K. Brožová, M. Vojtko, A. Háma, L. Frej, P. Soukup, J. Langmajer, a
další
2. Speciální vánoční muzikál Janka
Ledeckého
VÁNOĆNÍ ZÁZRAK aneb Sliby se maj
plnit o Vánocích 18.12.2013 divadlo
Broadway Praha
Obsazení:
Veronika: Linda Rybová, Elin Špidlová
Marek: Filip Blažek, Martin Trnavský
Radan: Jiří Langmajer, Marek Vašut
Dědeček: Petr Kostka, Petr Štěpánek
Babička: Naďa Konvalinková, Luba Skořepová, Jana
Švandová
Pája: Martin Dejdar,
Aleš Háma, Juraj Bernáth

Tomáš: Filip
Antonio, Jáchym Blažej,
Richard Mašata

Radka Lavičková
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ZÁHADNÁ POSTAVA

… ZÁHADNÁ POSTAVA … 

...a kdo si neví rady, nalezne řešení na konci časopisu…
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Poprvé v sedle
Z mého ježdění na koních si pamatuji téměř každý okamžik, kdy se ocitám v sedle. Protože každou takto
strávenou chvilku si patřičně užívám. Ovšem památný pro mě byl den, kdy jsem na koni jela poprvé.
Byla to nějaká středa v lednu 2013, přesné datum si už nepamatuji. Čekala na mě ve výběhu malá klisnička
barvy palomino, plemene velšský horský pony. Prolezla jsem skrz ohradu a chytila si poníka. Šla ochotně
se mnou, protože objevila v mé kapse jablko. Uvázala jsem ji u sloupu a vyprázdnila kapsu.
Mezitím, co poník spokojeně chroupal jablka, pečlivě jsem mu čistila srst. Musím dodat, že to nebylo tak
lehké, jak to zní, poněvadž se pony stihl vyválet v blátě.
O dobrou půlhodinu později už na poníkovi ležela podsedlová dečka. Trenérka nesla sedlo a opatrně ho
dala ponymu na hřbet. Ukázala mi, jak se které řemínky zapínají. Poté už stál pony osedlán. Zbývala jen
uzda, se kterou jsem trochu bojovala. Ale s pomocí trenérky jsem nakonec uzdu nasadila. Potom už jen
stačilo, vyhoupnout se na hřbet a bylo to.
Z malého dvorku jsem vyjela, poslouchala příkazy a rady. Po chvíli jsme se s trenérkou zapovídali o
rodokmenech významných koní. Zjistil jsem, že trenérka je snad jediný člověk, kterého baví hovořit o
rodokmenech koní. Jakých, to tu raději rozepisovat nebudu, protože by vás to nebavilo.
Nakrátko hovor zanikl v tichu a mně, kdoví proč, vytanula na mysl jedna věta:
„Nad pohledy jiné je ten z koňského hřbetu nejhezčí.“
Tereza Vodáková, 7. tř.
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Fantastické prázdniny
O prázdninách jsme byli na naší chalupě v Berku. Celé léto jsme
se koupali v bazénu, který nám táta postavil na louce.
Ten den bylo hrozné vedro. S mojí sestrou Maruškou jsme
opět blbli v bazénu. Najednou babi zjistila, že ovce utekly z ranče a
lezou do stodoly. Když je vyháněla, ovce se splašily a hnaly se pryč jako
šílené. Naneštěstí beran to vzal přímo k bazénu. Zachytil se o kabel od
solárního panelu. Babi za ním hnala, uklouzla a najednou byla celá pod
vodou. Vrchní část bazénu se totiž naklonila a obrovská vlna se jí vylila
přímo na hlavu. Já jsem sjel dolů v té vlně, babi ječela, Maruška ještě
víc. Nakonec se nám podařilo hořejšek bazénu trochu srovnat. Ale
polovina vody byla pryč. Ten den už jsme se nekoupali. Teď, když si na
to vzpomenu, musím se smát.
Proto tak rád jezdím na chalupu. Pořád se tam něco děje.

Tomáš Vyleta, 4. B
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Faraon v Praze
V Praze probíhala v době od 28.3 do 13. 10. 2013 výstava o faraonu Tutanchamonovi, který vládl v Egyptě
ve 14. století př. n. l. Před Prahou byla tato výstava instalována ve Vídni, kde měla ohromný úspěch.
Nejinak tomu bylo i v Praze, takže termín pro ukončení byl třikrát prodlužován. Nedivila jsem se, když
jsem výstavu navštívila.
Exponáty byly umístěny na pražském výstavišti v obrovském stanu, který byl postaven jen pro tuto
výstavu. Při vstupu do první místnosti nám pořadatelé nasadili sluchátka, jimiž nám byl podáván výklad

k historii starověkého Egypta. V další místnosti byl promítán film o Tutanchamonovi, jeho rodině a o
Howardu Carterovi, který hrobku roku 1922 objevil. V dalších síních jsme viděli přesné kopie předmětů z
Tutanchamonovy hrobky. Byla to spousta nádherných šperků, křesla, sarkofágy, slavná Tutanchamonova
posmrtná maska a jiné předměty v celkovém počtu dvou tisíc. Bylo to úžasné a trvalo to dost dlouho, než
jsme si ty krásné věci prohlédli.
Myslím, že jsem byla touto výstavou stejně nadšena, jako kdybych tu nádheru viděla přímo v Egyptě v
Tutanchamonově hrobce v Údolí Králů a v Muzeu v Káhiře.

Alice Pokorná, 8.B
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Zlomené srdce
Zlomené srdce
Bolí a zraňuje
Vždy nám panuje
I když nechceme
Zlomené srdce
Křehké a bolavé
City jsou bolavé
Objeví se a zase zmizí
Zlomené srdce
Rány se nehojí
I když se nový objeví
Jizvy zůstanou
Zlomené srdce
Prázdné a k ničemu
Vždy potká ničemu
Co si jen pohraje
18. 11. 2013

Karolína Šuchmanová, 9. B

ZKAZKY 10/2013 – STRANA 22

VŠEHOCHUŤ

Zuzana Pokorná, 5. B
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FOTOROMÁN

Ztracený mobil
Holky, koukejte!
Mam novej
mobil!
Ten je super!
1

Holky zamykají třídu…

2

Dominiku, jak to
že nemáš
tenisky?!

… všichni odchází na hodinu
tělocviku.

3

Tady máš
klíče, jdi se do třídy
…přezout!

4

5

Po tělocviku se všichni vracejí do třídy
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6

FOTOROMÁN

Paní učitelko,
Páje se
ztratil mobil!

Pane bože, naši
mě zabijou!

8

7

Dominiku, ty ses
vracel do třídy!

Třída osočila Domču, že telefon sebral on!

Verča prozvání Pavči telefon

Dominiku, nechceš mi
k tomu něco říct?

Já jsem to
opravdu nebyl!

9

11

Telefon zvoní u Simony v batohu!
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10

12

FOTOROMÁN

Simčo, to jsi mě teda zklamala! Pavle se
omluv a doufám, že se to už nebude
opakovat.

Mám ho!!
14

13

Domčo,
promiň, že
jsme si
všichni
mysleli, že jsi
zloděj ty!

Nezlob se Pavlí,
nevím, co mě to
napadlo! Snad
mi to odpustíš!
15

16

KONEC
…fotoromán je samozřejmě
CELÝ SMYŠLENÝ A NAHRANÝ 

hráli: žáci 5. B
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řešení ZÁHADNÉ POSTAVY:
tentokrát se na fotografii ukrývá a usmívá
paní kuchařka MARIE ŽIŠKOVÁ

Na tomto čísle se
podíleli: hlavní a
jediný věrný a stále se
zdokonalující grafik
Jan Dolejš z 8. A
•
Mgr. Edita Beranová
+ Mgr. Petra
Kratochvílová + Mgr.
Václava Vitoušová +
Mgr. Ivana Kozlíková
+Mgr. Radka
Lavičková +Mgr.
Naděžda Pluhařová +
Mgr. Zdeňka
Havlenová + Jaroslav
Sajner z 5.B + Tomáš
Vyleta ze 4.B + Tereza
Vodáková ze 7.tř. +
Karolína Šuchmanová
z 9.B+ Zuzana
Pokorná z 5. B + Alice
Pokorná z 8. B
•
Externí žák:
Doc. RNDr. František
Žaloudek

Webové stránky

URL

Webové stránky školy
Webové stránky Základní školy
Kaznějov - Turistický průvodce pro
uživatele
Jak se žije novému webu aneb
trochu statistik neuškodí

http://zskaznejov.webnode.cz
http://senk.webnode.cz/products/webove-stranky-zakladni-skolykaznejov-turisticky-pruvodce-pro-uzivatele/
http://senk.webnode.cz/products/jak-se-zije-novemu-webu-anebtrochu-statistik-neuskodi/
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NAŠE RUBRIKY

Články ve Zkazkách č. 10

Webové stránky školy - URL

strana 3: Naši prvňáčci

Slavnostní uvítání prvňáčků – fotogalerie
http://zskaznejov.webnode.cz/products/a2-zari-2013-slavnostni-uvitaniprvnacku/photogallerycbm_504803/8/

strana 4: Výstava hub

Odborná přednáška a výstava hub severního Plzeňska - 26. září 2013 +
fotogalerie se 17 obrázky-

http://zskaznejov.webnode.cz/products/odborna-prednaska-a-vystavahub-severniho-plzenska-26-zari-2013/

strana 5: Vlastivědný zájezd

Vlastivědný zájezd na Příbramsko – 28. září 2013 + fotogalerie s 54
obrázky - http://zskaznejov.webnode.cz/products/vlastivedny-zajezd-na-

pribramsko-28-zari-2013/

strana 6 – 9: Šesťáci – adaptační
kurz

Slučovací pobytový kurz Ve Mlejně - Kožlany - 15. - 16. října 2013 +
fotogalerie se 100 obrázky

strana 11 – 12: 17. říjen
Mezinárodní den za odstranění
chudoby
strana 17: Speciální kulturní akce

Mezinárodní den za odstranění chudoby - 17. října 2013

pro žáky naší školy - 24. září a 18.
prosince 2013

http://zskaznejov.webnode.cz/products/slucovaci-pobytovy-kurz-vemlejne-kozlany-15-16-rijna-2013/
http://zskaznejov.webnode.cz/products/mezinarodni-den-za-odstranenichudoby-17-rijna-2013/
Speciální kulturní akce pro žáky naší školy - 24. září a 18. prosince 2013
- http://zskaznejov.webnode.cz/products/specialni-kulturni-akce-pro-

zaky-nasi-skoly-24-zari-a-18-prosince-2013/
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