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ČÍSLO 17

KAZNĚJOVSKÉ ZÁKLADKY

ZŠ KAZNĚJOV

ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři, přátelé Zkazek!
Příroda se pomalu probouzí a dalo by se říci, že od prvního jarního dne se
sluníčko začalo usmívat. Tak honem všichni do přírody! Rozhýbat svá těla, nadýchat se
svěžího jarního vzduchu i užít si krásného květnového počasí. A po návratu do svého
teplého domova si vezměte do ruky nové číslo našeho školního časopisu .
Na co se, milí čtenáři, můžete těšit? Připomeneme si lednový zápis budoucích
prvňáčků, výsledky recitační soutěže a turnaje ve stolním tenisu. Vzpomeneme na den
plný strašidel i na besedy, které se konaly ve školní knihovně Všeználek. Také si
přečteme zážitky sedmáků z lyžařského kurzu a mnoho dalšího. Časopis ZKAZKY je jako
vždy plný fotografií, na kterých najdete spoustu vašich kamarádů.
Tak neváhejte a čtěte, listujte, prohlížejte! Nové číslo je tady!
Za redakci přeje krásné jaro
Ivana Kozlíková
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Zápis do základní školy
Dne 21. 1. 2016 proběhl na ZŠ Kaznějov zápis nových prvňáčků.
Rodiče nejprve vyplnili nutnou dokumentaci a poté s dětmi navštívili některou
z vybraných tříd. Paní učitelky tu pro budoucí školáky připravily všetečné otázky a
úkoly. Děti např. předvedly, jak znají barvy, tvary, zda umí přednést básničku či
zazpívat nějakou písničku. Za snahu pak byly odměněny malým dárkem.
Na příští školní rok bylo
zapsáno celkem 59
žáků.
Jsme velmi rádi, že si
rodiče pro vzdělávání
svých dětí vybrali naši
školu. Na nové
prvňáčky se už velmi
těšíme.

Václava Vitoušová
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Sváteční
tabule
V únoru 2016 v rámci předmětu prvouka
a praktické činnosti si žáci 2. A zkoušeli
připravit pěknou sváteční tabuli. Děvčata
i chlapci si sami nazdobili jednohubky nebo
chlebíčky, naaranžovali si je na talíře a později
je s velkou chutí snědli.
Zdeňka Havlenová
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Lyžařský výcvik 2016
Letošního lyžařského kurzu, který se konal v Železné Rudě od 7. do 12. února
2016, se zúčastnilo 21 žáků a žákyň. I přes nevlídné sněhové podmínky, které nám
bohužel neumožnily konání výcviku na běžkách, všichni účastníci nečekaně brzy
a bez problémů ovládli pěknou a bezpečnou sjezdovou techniku na lyžích
i na snowboardu. Závěr kurzu patřil tradičně závodům ve slalomu, na kterých byly
k vidění hodnotné sportovní výkony. Všichni odjížděli spokojeni, neboť i letošní
lyžařský výcvik zcela nepochybně splnil všechna očekávání.
Milena Mašková
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Lyžařský výcvik 2016
očima účastníků
První den jsme se vydali do půjčovny lyží a snowboardů. Cestou jsme
prošli okolo kostelíku, jehož střecha měla pěkný cibulovitý tvar. Poté jsme šli
na sjezdovku, rozcvičili jsme se a začali s tréninkem.
Druhý den hned po snídani jsme šli poklidit pokoje, oblékli jsme se
a odešli jsme na sjezdovku. Pan učitel Vítovec s námi provedl rozcvičku, obuli jsme
se do lyží a do snowboardů a popojeli jsme k vleku. Někteří z nás se řídili heslem:
„Kdo jede na vleku, je líný šlapat do kopce.“
Třetí den dopoledne jsme zdokonalovali naši techniku. Odpoledne jsme
podnikli výstup na kopec Belveder, byl z něj skvělý výhled na Špičák a Německo.
Čtvrtý den dopoledne jsme závodili ve slalomu. Odpoledne už bylo
volnější. V 19:00 se ve městě konala diskotéka, na které jsme se vesele pobavili.
Pátý den dopoledne byl v provozu kotvový vlek. Bylo na něm několik
pádů, ale žádné zranění. Odpoledne jsme vrátili zapůjčené vybavení, náš pětidenní
pobyt jsme završili v cukrárně U Sněhurky. Tam proběhlo celkové vyhodnocení.
Nejvíce se nám líbilo ubytování, skvělá kuchyně a naši instruktoři.
Zuzana Hanzlíčková a Kristýna Šourová
Když nám dojde síla
nebo spadne Pašková,
pomůže nám Míla,
příjmením je Mašková.
Když před sebe se podíváme,
spatříme tam ledovce,
na nich všichni popadáme,
kromě pana Vítovce.
Naši skvělí instruktoři,
Terka spolu s Tomášem,
rekordy vždy snadno zboří,
my jim rádi pomůžem.
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Školní kolo soutěže dětských

recitátorů
Dne 26. února 2016 se na naší základní škole již počtvrté uskutečnila přehlídka dětských
recitátorů. Celkem se zúčastnilo 16 žáků ve čtyřech kategoriích. Všichni žáci se na soutěž
svědomitě připravovali se svými učitelkami českého jazyka, ti menší hlavně s rodiči. Mezi
šikovnými recitátory nebylo lehké vybrat ty nejlepší. Ocenění a pochvalu za účast v soutěži dostali
všichni, jako nejlepší ocenila porota tyto žáky:
1. kategorie – žáci 2. - 3. ročníků
1. místo – Stella Šlehoferová
2. místo – Kateřina Hladíková
3. místo – Eliška Štruncová
2. kategorie – žáci 4. – 5. ročníků
1. místo – Jolana Hrdinová
2. místo – Tereza Mudrová
3. místo – Tereza Husáková
3. kategorie – žáci 6. – 7. ročníků
1. místo – Karolína Šourová
2. místo – Julie Mandousová
4. kategorie – žáci 8. – 9. ročníků
1. – 2. místo Viktoriya Budzyn a Radka
Štruncová

Eva Šimlová
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Volejbal
Začátkem března se naši šikovní a talentovaní chlapci z 8. a 9.ročníku
zúčastnili okresního kola Sportovní ligy ZŠ ve volejbale starších žáků. Soutěž se
konala v Kralovicích dne 8. března 2016. Po velmi pěkném a bojovném výkonu si naši
chlapci zaslouženě odvezli bronzové medaile.
Za vzornou reprezentaci školy děkuje vedoucí družstva Milena Mašková.
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Stolní tenis 1.stupeň
Ve čtvrtek 10. března 2016 se tělocvičně základní školy konal již třetí ročník školního
turnaje ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho celkem 19 žáků a žákyň ze 3. -5. tříd. Soutěž byla velice
dobře organizačně připravena panem učitelem Vladimírem Mudrou, který společně s některými
žáky starších ročníků rozhodoval také hru při jednotlivých utkáních. Vítězem letošního ročníku se
stal Adam Náhlovský, druhé místo obsadil Pavel Beneš a bronz vybojovala Jolana Hrdinová, všichni
z 5.B .
Milena Mašková
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Bruslení
Již podruhé v tomto školním roce se žáci a žákyně 5. ročníků pod vedením
třídních učitelů Mileny Maškové a Vladimíra Mudry zúčastnili v rámci sportovního
dopoledne hodiny bruslení ve Sport-aréně Třemošná. Tato aktivita je mezi dětmi
velice oblíbená, a tak nebyly překvapením pozoruhodné a obdivuhodné výkony
všech bruslařů i bruslařek. Všichni včetně učitelů odjížděli spokojeni, neboť v pátek
11. března 2016 strávili opět ve třemošenské sportovní aréně velice příjemné
sportovní chvíle.
Milena Mašková
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PREVENCE RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
1. PŘEDNÁŠKA
26.2 2016 ve třech třídách 1. A, 2. A a 3.A proběhly besedy s dětmi o prevenci respiračních
onemocnění u dětí mladšího školního věku. Besedy vedla lektorka - zdravotní sestra z plzeňské
nemocnice. Žáci si hravou formou prostřednictvím divadla připomněli, jaká se mají během dne
dodržovat hygienická pravidla. Především mytí rukou a používání kapesníku při kýchání, kašlání a
smrkání, dále otužování a zdravý životní styl. Zdravotní sestra představovala malého Honzíka, který
nic z toho nedodržoval. Následně si o všem společně s dětmi povídala a probírala. Na závěr besedy
od ní děti obdržely dárky, které si hned vyzkoušely - respirační roušku a operační čapku.

2. PŘEDNÁŠKA
Žáci 1. A, 2. A a 3. A byli paní lektorkou Jarmilou Petrovkovou přivítáni 11. 3. 2016 na 2. lekci
o prevenci onemocnění dýchacích cest. Poté společně vypisovali dotazníček jménem Siláček
o životním stylu člověka. Po jeho vyplnění si povídali o životním prostředí kolem nás, o otužování
lidí a o smrkání. Potom každému žákovi lektorka rozdala papírový kapesník a spolu se učili
správnému smrkání. Následně každý žák dostal list, na kterém lektorka popisuje správné mytí
rukou. Uvedla k tomu i obrázky a ke každému obrázku vytvořila i snadno zapamatovatelné verše.
Zároveň si to i několikrát zkusili. Všichni žáci si pak vydezinfikovali ruce a namazali krémem na
ruce. Cíle přednášky byly splněny.

3. PŘEDNÁŠKA
Dne 17. 3. 2016 proběhla ve Školním, studijním a informačním centru Všeználek na ZŠ
v Kaznějově pro žáky 1. A, 2. A a 3. A poslední beseda o Prevenci respiračních onemocnění u dětí
mladšího školního věku. Besedu vedla zdravotní sestra paní Jarmila Petrovková z Plzně. Závěrečná
beseda byla věnována správnému dýchání a jeho nácviku.
Nejdříve zdravotní sestra zjišťovala, co si děti zapamatovaly z předchozích besed - o divadle
s Honzíkem, o správném smrkání, o mytí rukou či o zdravotním životním stylu. Správné smrkání
i mytí rukou si prakticky také znovu zopakovaly. Dále hovořila o dýchání a o jeho nácviku. Tak se
žáci naučili dýchat jako orel či jako racek. Před závěrem besedy se žáci vyjadřovali k tomu, co se jim
na besedách líbilo. Na úplný závěr si děti zasoutěžily, kdo dříve nafoukne lékařskou modrou
rukavici. Nejlepší foukači za své vítězství obdrželi dárky. Besedy se nám všem líbily.
Zdeňka Havlenová
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Stolní tenis 2.stupeň
Ve čtvrtek 17. března 2016 se konal třetí ročník školního turnaje ve stolním tenise pro
2. stupeň ZŠ. Zúčastnilo se ho celkem 12 žáků a žákyň ze 6.- 9. tříd. Vítězem letošního ročníku se
stal Jiří Churavý z 8. B, druhé místo obsadil Michal Tichý z 9. B a bronz vybojoval Vojtěch Pešek
z 9. B.

Milena Mašková
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Naučná stezka Kaznějov
Délka celé naučné stezky (NS) je celkem 14 km, zkrácená trasa bez cesty k vyhlídce
nad kaolinovým lomem měří 7 km. NS Kaznějov má celkem 8 zastavení na významných
lokalitách především v katastru obce. Na prvním stanovišti jsou návštěvníci seznámeni
s koncepcí NS Kaznějov a se základními informacemi o městě, na druhém s historií města

a s některými osobnostmi města. Třetí je věnováno průmyslu, čtvrté lesům. Páté podává
informaci o ložisku kaolinu v Kaznějově a o jeho využití. Šesté stanoviště, protože se jedná
především o školní naučnou stezku, stručně informuje o školství v Kaznějově. Sedmé
zastavení u ČOV je věnováno vodě a jejímu významu pro život, na osmém stanovišti se
návštěvníci dozvědí několik informací o geologickém vývoji Kaznějova a o údolí
Kaznějovského potoka.
Příprava Naučné stezky Kaznějov, kterou vedla Mgr. Naděžda Pluhařová
za odborného vedení RNDr. Marie Novotné, CSc. a za velké podpory Města Kaznějov,
začala již v roce 2011. Do přípravy a realizace byli zapojeni samotní žáci, kteří pořídili řadu
fotografií na přípravných vycházkách, měli různé podněty k obsahu na tabulích.
Při vyhledávání informací jsme nečekali, kolik zajímavostí by se o Kaznějově nechalo
napsat, na tabulích je jen stručný výběr.
Musíme poděkovat všem, kteří pomáhali při zpracovávání informaci pro jednotlivá
stanoviště NS, kteří poskytli fotografie, a to zejména pracovníkům města Kaznějov paní Ing.
Elišce Bartáskové, panu starostovi Ing. Petru Sýkorovi, panu Zdeňkovi Uhlířovi, dále
poděkování patří paní Soně Tůmové z Městské knihovny za zapůjčený materiál, paní
doktorce MUDr. Markétě Sobotové, panu Václavu Forejtovi za fotografie na stanoviště,
Spolku historiků Kaznějova, panu Ing. Zdeňkovi Zimovi, panu Ing. Ladislavu Matouškovi,
panu Ing. Janu Sutnarovi ze společnosti LB. Minerals, panu Ing. Janu Štichovi z Lesního
závodu Plasy, a.s, panu Ing. Josefu Domabylovi z MěÚ Plasy, panu Ing. Zdeňkovi Vaňkovi
z Vodáren Plzeň, paní Valešové z ČOV Kaznějov za odborné konzultace a firmě RAMAP
Plzeň za grafické zpracování a instalaci tabulí NS. První čtyři stanoviště byla instalována 26.
11. 2013 a zbývající 20. 3. 2015. Přejeme Vám příjemnou procházku po lokalitách naučné
stezky podle mapy, kterou také graficky zpracovala firma RAMAP.
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Přírodovědné aktivity
V rámci EVVO a udržitelnosti Grantového projektu „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ –
INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ se v pondělí 21. 3. 2016 uskutečnila přírodovědná
vycházka žáků VI. B do lesa v okolí ZŠ Kaznějov.
Lektorka paní Ing. Daniela Jahodová seznámila žáky se základními funkcemi lesa,
učila je vnímat les a přírodu se všemi
jejich zákonitostmi. Žáci si zahráli
v přírodě několik her, při kterých
využívali přírodniny, učili se postřehu,
spolupráci.
Vycházka, kterou zajistila Mgr. Ilona
Barbořáková, se žákům líbila.
Naděžda Pluhařová
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MALOVÁNÍ NA NÁVSI
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…další
trofeje ze
závodů
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VŠIMNĚTE SI I
TÉTO „TROFEJE“
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POZOR, POZOR!
…ještě jedna

EXTRA-trofej !

V dubnu 2016 se v řecké Soluni konalo mistrovství

Evropy v taekwondu, kterého se zúčastnila i
reprezentace z České republiky.
V týmovém sportovním boji junioři získal Dominik

Čermák z 8. B - 3. místo, tedy krásnou bronzovou

medaili.

Blahopřejeme a přejeme
mnoho dalších výborných
sportovních výsledků!
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STRAŠIDELNÝ BÁL
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Na tomto čísle se
podíleli:
grafičky:
Petra Němcová
Barbora Polcarová
Nikol Bušková
Kateřina Menclová
•
Zuzana Hanzlíčková
+Kristýna Šourová
Mgr.Petra Kratochvílová
+Mgr. Naděžda
Pluhařová
+Mgr.Milena Mašková
+Mgr.Zdeňka Havlenová
+Mgr.Eva Šimlová
+Mgr. Edita Beranová
+ Mgr. Ivana Kozlíková
+ Mgr. Václava
Vitoušová
+
Externí žák:
Doc. RNDr.
František Žaloudek
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Webové stránky školy - URL
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Ochutnávka chuťovek a chlebíčků ve 2. A – únor 2016
http://zskaznejov.webnode.cz/products/ochutnavka-chutovek-achlebicku-ve-2-a-unor-2016/
Lyžařský výcvik 2016 - 7. - 12. 2. 2016 http://zskaznejov.webnode.cz/products/lyzarsky-vycvik-2016-7-12-22016/
Lyžařský výcvik 2016 očima účastníků http://zskaznejov.webnode.cz/products/lyzarsky-vycvik-2016-ocimaucastniku/
Volejbal – 8.3.2016:
http://zskaznejov.webnode.cz/products/volejbal-8-3-2016/
Přednáška o prevenci onemocnění dýchacích cest – 11. 3. 2016 http://zskaznejov.webnode.cz/products/prednaska-o-prevencionemocneni-dychacich-cest-11-3-2016/
Beseda o respiračních onemocněních – únor 2016 (fotogalerie)
http://zskaznejov.webnode.cz/products/beseda-o-respiracnichonemocnenich-unor-20161/
Stolní tenis – 17. 3. 2016 http://zskaznejov.webnode.cz/products/stolni-tenis-17-3-2016/
Naučná stezka Kaznějov (více fotografií) http://zskaznejov.webnode.cz/naucna-stezka-kaznejov/
Přírodovědné aktivity – 21. 3. 2016 http://zskaznejov.webnode.cz/products/prirodovedne-aktivity-21-22016/
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