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ZŠ Kaznějov – školní rok 2019/2020
V letošním školním roce navštěvuje školu celkem 326 žáků, z toho 185 žáků prvního stupně a 141 žáků druhého
stupně. Do prvních tříd nastoupilo celkem 38 žáků. Průměrná naplněnost tříd na prvním stupni je 20,55 žáků a na
druhém stupni 20,14 žáků. Výuku zajišťuje celkem 23 pedagogických pracovníků. Školní družina otevřela 3
oddělení, která jsou naplněna na maximum, tj. 30 žáků na oddělení. O chod školy se se stará celkem 13 provozních
zaměstnanců.
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020
Třídní učitel/učitelka
1.A

Mgr. Zdeňka Havlenová

6.A

Mgr. Kateřina Bábíčková

1.B

Mgr. Libuše Sajnerová

6.B

Mgr. Vladimíra Houbová

2.tř.

Mgr. Edita Beranová

7.A

Mgr. Jiřina Brejníková

3.A

Mgr. Iva Zelenková

7.B

Mgr. Václava Vitoušová

3.B

Mgr. Ivana Kozlíková

8.A

Mgr. Ilona Barbořáková

4.A

Mgr. Kateřina Beranová

8.B

Mgr. Petra Kratochvílová

4.B

Mgr. Hana Patrichiová

9.tř.

Mgr. Radka Lavičková

5.A

Mgr. Vladimír Mudra

Mgr. Tomáš Korelus – ředitel školy

5.B

Mgr. Jitka Šteflová

Mgr. Naděžda Pluhařová – zástupce ředitele

Mgr. Štěpán Vítovec

Mgr. Václava Vitoušová – výchovný poradce

Mgr. Milena Mašková

Ing. Iveta Krynesová

Mgr. Anna Divišová

Mgr. Daniela Jeníčková

Školní družina: p. Iveta Říhová, p. Petra Čermáková, p. Michaela Šmidová
Asistent pedagoga: p. Petra Čermáková, p. Michaela Šmidová
Plavčík - výuka plavání ve školním bazénu: Mgr. Štěpán Vítovec
(stav k 1. září 2019)
Během školního roku náš kolektiv pedagogů posílily ještě - Ing. Lenka Škabradová a Mgr. Adéla Stará.
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… A JEŠTĚ PÁR MOMENTEK

PRVŇÁČCI A
SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO
ROKU
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Pobytový ZÁŽITKový kurz NA ŠUMAVĚ

Žáci 9. tříd se každý rok těší na pobytový kurz na Šumavě, který se uskutečňuje v souvislosti s environmentální
výchovou na naší škole. Letos se uskutečnil od 10. 9. do 12. 9. 2019. Žáci byli ubytováni na chatě Blaženka,
která se nachází ve Ski areálu Špičák. Velkou pozornost nám také věnovali zaměstnanci kuchyně na chatě
Hanička, kde jsme se stravovali. Počasí se nám povedlo, a proto jsme mohli uskutečnit zajímavé výpravy do
okolí. V úterý nás autobus odvezl do
vesnice Onen Svět, ze které jsme přes
bývalou osadu Suché Studánky, přes
vrcholy Můstek a Pancíř došli zpět na
Špičák. Navštívili jsme také pramen řeky
Úhlavy. Cestou jsme určovali rostliny a
živočichy, povídali si o přírodě Šumavy, o
historii osídlení. Ušli jsme 13 km. Ve
středu jsme zamířili do Národního parku
Šumava, autobus nás dovezl až k Srní, kde
jsme vystoupili u Vchynickotetovského
kanálu, prohlédli jsme si vtokový objekt,
poté jsme pokračovali přes Zelenohorské
chalupy po Vaňkově a pak po Bavorské
cestě až na Poledník. Po krátké přestávce
a po návštěvě rozhledny jsme se vypravili
k Prášilskému jezeru a pak do obce
Prášily, kde na nás čekal autobus. Ušli
jsme celkem 17 km a opět jsme pozornost
věnovali přírodě kolem nás a historii
navštívených lokalit. Ve čtvrtek jsme pro
změnu lanovkou vyjeli na další šumavský
vrchol, na Špičák, kde jsme si z rozhledny
ukazovali významné lokality v okolí. Došli
jsme až k rozvodí, sešli k Čertovu jezeru a
vrátili se zpět do ski areálu. Po obědě
jsme odjeli domů. Pobyt splnil svůj účel.
Žáci poznali zajímavá místa, dozvěděli se
spoustu informací o přírodě, o historii i
současnosti CHKO a NP Šumava.
Naděžda Pluhařová
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DRAVCI U NÁS VE ŠKOLE
Na začátku října 2019 jsme na Základní škole v Kaznějově přivítali v tělocvičně
zvířátka, konkrétně dravce a sovy. Majitel dravců nám přivezl ukázat orla bělohlavého,
který se dožívá asi 50 až 60 let a v únoru mívá většinou 2 mláďata. Další ukázkou byl výr
virginský – sovička, jejíž jméno bylo Vigo. Je jí 2 a půl roku. Dožívá se až 35 let. Nejraději létá
v přírodě, ale u nás byla v tělocvičně a tato změna prostředí ji trochu rozhodila. Nechtěla svého
pána poslouchat a stále si chtěla prohlížet vše z výšky. Pan Zaleš ji lákal mnohokrát na malé
kuřátko,
ale Vigo jakoby říkal: „Nene.“ Ještě si přitom i tančil. Ale nakonec se přece jenom vrátil. Třetí ukázka byl výr africký, který
žije po celé Africe, nejvíce však létá po střední Africe. Dále jsme viděli rarocha loveckého s čepičkou přes hlavu. Čepičku
měl proto, aby ho nic nerozptylovalo. Dravci mají všechny druhy smyslů jako my, ale při lovu nejvíce používají zrak a
sluch. Paní Rarochové - Bety - bylo 6 a půl roku. Mívá hnízdo na stromech a v hnízdě tak 2 až 3 vejce. Předposlední
ukázkou byl velký orel mořský. Jmenoval se Pat. Úplně poslední byla poštolka vrabčí, která si ráda sedala na hlavy
přítomných lidí – žáků 1. i 2. stupně a učitelů.
Zdeňka Havlenová
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…a ještĚ
jednou
Dravci
Po několika letech navštívil opět naši školu pan Milan Zaleš i se
svými dravci, na které se všechny děti už nedočkavě těšily. Po úvodním
projevu, kdy dětem bylo vysvětleno, jak se mají při ukázkách sov a jejich
případných přeletech chovat, začalo jejich představování.
Mezi prvními bylo představeno mládě orla bělohlavého –
Barnye, který byl však z přítomnosti tolika dětí a cizího prostředí velmi
nesvůj a svým ustavičným křikem nenechal svého chovatele vůbec
hovořit. Druhým dravcem byl dvouletý výr virginský – Vigo, který měl
dětem předvést přelet na přivolání, avšak ani to se nezdařilo. Dlouhé
přemlouvání mělo nakonec úspěch a výr se vrátil zpět ke svému
majiteli. U výra afrického – Sisi - mělo několik dětí štěstí a mohly si vyzkoušet přivolání a usednutí výra na ruku. Přitom
všem ostatním dětem přelétal výr velmi nízko nad jejich hlavami, což mezi nimi vyvolalo velký aplaus.
Dalším dravcem byl třináctiletý výr mořský – Pat, kterého si mohly přivolat a nechat sednout na ruku i přítomné
paní učitelky. I pro ně to byl nezapomenutelný zážitek. Po celou dobu přednášky nás tiše pozoroval raroh lovecký –
Betty. A posledním dravcem byla poštolka vrabčí – Roxana, která si nejraději sedala na hlavy žáků i učitelů.
Přednáška byla velmi poutavá a všichni odcházeli plni dojmů a nových poznatků. Ještě jednou velký dík
panu Milanu Zalešovi.
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…DRAVCI
POTŘETÍ
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PŘEHAZOVANÁ
Dne 8. 10. 2019 se ve Zruči konalo okresní kolo v přehazované smíšených družstev žáků a žákyň
4. - 5. tříd. Družstvo naší školy ve složení Lukáš Kopecký, František Klouda, Jan Fanta, Jakub Frána, Stella
Pašková, Ellen Růžková, Gabriela Tomášková, Laura Sajnerová, Barbora Raisová, Václav Mandous, Jiří Vitouš,
Libor Šimandl, Adam Špaček, Jakub Senčák a Jakub Mikloš obsadilo 3. místo.
Milena Mašková - vedoucí družstva
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Beseda
v 1. A o lesních zvířatech
V hodinách prvouky jsme si v 1. A povídali o lesních zvířátkách a
jejich rodinách a dne 11. 10. 2019 nám na besedě o těchto zvířátkách
povídal i pan ředitel Tomáš Korelus, který je myslivcem. Dozvěděli jsme
se spousty informací, o kterých jsme se s vámi chtěli podělit.
Kromě povídání nám pan ředitel ukazoval např. kožíšek z lišky
obecné, která je naší nejhojnější psovitou šelmou. Její tělo je
útlé s krátkými nožičkami a poznává se hlavně podle krásného dlouhého
a huňatého ocasu. Liščí srst je hustá, měkká a je zbarvena především
rezavě. Liška žije v prostředí lesa a v polních křovinách a loví hlavně
v noci a za soumraku. Nejčastěji žere hraboše a myši a ráda nám
přepadne i slepičky na dvorku. Koncem léta požírá i lesní plody.
Dále jsme viděli vycpaninu jezevce
lesního, což je naše největší kunovitá
šelma. Má silné zavalité tělo na
nízkých nohách s tlustým krkem a
protáhlou dlouhou hlavu. Ocas má krátký. Žije především v lese, kde nalézá
úkryt i potravu. Je nočním živočichem a žije v rodinách. Jeho nory jsou
hluboké a dlouhé.
Povídali jsme si i o praseti divokém. Samec se nazývá kňour, samice
bachyně a mláďata jsou selata. Žijí v houštinách v lese. Prasata divoká jsou
nazývaná také černou zvěří, jsou totiž převážně nočními živočichy a všežravci.
Dále nás zaujaly parohy jelena lesního, což jsou kostní útvary. Každoročně je jeleni shazují a zase
nasazují. Bývají vidličnatě rozvětveny. Jelen se proto nazývá třeba šesterák, osmerák, desaterák atd. Jelen užívá
parohů k obraně a k bojům o laň se soky. Jeleni jsou noční zvířata a žijí v tlupách. Jen staří jeleni žijí
samotářsky. Rádi obývají smíšené lesy a živí se travinami, mladými větvemi či jejich kůrou a
polními plodinami.
Nezapomněli jsme si povídat také o srnci, srnce a srnčátkách a jejich parůžkách. Srnci žijí
na okraji lesů a živí se žaludy a bukvicemi, travinami, pupeny a vrcholky větví. Z hlediska myslivosti
je srnec naší nejdůležitější vysokou zvěří.
Letmo jsme se zastavili i u daňka,
který je ozdobou našich lesů či obor. Má
velké a široké parohy tzv. lopaty. Daněk
stejně jako jelen parohy každoročně
shazuje a samička je bez parohů.
Posledním probíraným zvířátkem byla
veverka – rezavá i černá. Žijí v lese, ale zaběhnou i do
zahrad a do parků. Výborně šplhají, daleko skáčou a
přitom využívají ocasu jako padáku a ocasem
kormidlují směr letu. Hnízdo mají ve větvích vysoko
v korunách stromů. Jsou býložravci a živí
se semeny jehličnatých i listnatých stromů, oříšky a
ořechy, ovocem, houbami atd. Na
podzim si dělají zásoby a dobře si dlouho pamatují,
kam si co schovají.
Snad si také my tyto informace a ukázky na dlouhou dobu zapamatujeme. Děkujeme panu řediteli za
hezké povídání a ukázky.
Zdeňka Havlenová
ZKAZKY 25 / 2020 – STRANA 11

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Vlastivědný zájezd
Vlastivědný zájezd, na který se stálí výletníci
ptali už od začátku září, se tentokrát konal
až v polovině října. Cílem bylo navštívit
památky a krajinu v Brdech. Dopoledne
jsme zajeli na poměrně čerstvě otevřenou
věž ve Spáleném Poříčí. Opravdu ještě
voněla novotou. Nese název Šťastná věž,
byla otevřena letos v květnu a děti zde byly
opravdu šťastné. Nejenom proto, že všichni
dostali od majitelů zadarmo malinovku, ale
hlavně měli od nich povoleno vyřádit se na
velké nafukovací atrakci se skluzavkou. Poté
jsme meditovali u budhistické stúpy
nedaleko Těnovic - společně s krásnou
místní kočičkou. V Brdech se u obce Míšov
nachází jedinečné muzeum zabývající se
problematikou jaderných zbraní. I toto
chladné a depresivní místo je dobré vidět a
poslechnout si výklad o době studené války.
Další zastávkou, mnohem příjemnější, byla
Jindřichova skála, což je významný skalní
útvar nad údolím Červeného potoka. Odtud
je vidět nedaleká zřícenina hradu Valdek.
Cestou na vyhlídku jsme se proměnili ve
vášnivé houbaře, neboť nebyl nikdo, kdo by
houbu nenašel. Totéž platilo i o cestě
zpátky. A přestože jsme se vraceli stejnou
trasou, vypadalo to, že nám houby rostou přímo pod rukama. Odpoledne nás ještě čekala prohlídka
augustiniánského kláštera Svatá Dobrotivá v Zaječově. Založil ho Oldřich Zajíc z Valdeka a umístění hlavního
oltáře je prý v místě, kde se mu zjevila Panna Marie. Uvnitř se nachází unikátní varhany, na které si zahrál
skladatel Antonín Dvořák při jedné ze svých návštěv. Klášter slouží i jako ubytovna letních táborníků. Poslední
kratší zastávka na nákup občerstvení byla v Rokycanech na náměstí. A odtud už rychle do autobusu na
losování tomboly a shrnutí všech nových poznatků a zážitků. Domů jsme přijeli všichni naprosto spokojeni☺.
Ivana Kozlíková
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ÚSPĚCH NAŠICH HÁZENKÁŘEK
Dne 16.10.2019 se v Horní Bříze konalo okresní kolo v házené starších žákyň. Družstvo naší školy ve
složení Karolína Kafrdová, Tereza Vávrová, Markéta Michlová, Ema Pešková, Nikola Beránková, Lucie Kopecká,
Sára Hejdová, Nikola Nováčková, Eliška Jánská a Natálie Žišková obsadilo 4. místo. Všem zúčastněným žákyním
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Milena Mašková - vedoucí družstva

ZKAZKY 25/2020 – STRANA 1

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Beseda
žáků 1.A
s knihovnicí
paní Soňou
Tůmovou

Na 17. 10. 2019 pozvala žáky 1. A paní knihovnice Tůmová do své dětské knihovny
na besedu o Večerníčkovi. Žáci se pohodlně usadili na sedačky a beseda o večerníčcích mohla začít.
Děti přivítal nejdříve plyšový večerníček se svou nádhernou písničkou. Žáci pak byli paní knihovnicí
seznámeni s historií večerníčku. Co to tedy večerníček je?
Večerníček je krátký desetiminutový pořad pro děti na dobrou noc. Tento pořad provází již několikátou
generaci dětí. Večerníček by však nebyl tím,
čím je, kdyby nebyl spjatý s postavičkou Večerníčka.
Večerníček je kreslený chlapec v
papírové čepici ve znělce, která pohádkové epizodě
předchází. Autorem této postavičky je
malíř Radek Pilař. Večerníček má papírovou čepici,
modrou košili i botky, červené kalhoty a
spoustu nástrojů pro bezpečný dojezd do cíle.
Tato pohádková postavička provází
děti i dospělé již od roku 1965. Legendární
postavička
letos oslaví 53let.
Režisérem jeho jízdy byl Václav Bedřich, který
svěřil animaci Antonínu Burešovi.
Hudbu pak složil Ladislav Simon a hlas propůjčil
Večerníčkovi tehdy pětiletý Michal Citavý, který tehdy trávil prázdniny nedaleko Prahy.
Prvním večerníčkem, jemuž předcházela znělka s dnes známou postavičkou Večerníčka, byla pohádka
režiséra Václava Bedřicha O televizním strašidýlku. Příběh byl vyprávěn v kombinaci kreslené animace a fotek.
Večerníček ale tehdy nemohl sledovat každý, protože televizi neměla každá domácnost. S rozvojem televize
ale diváků přibývalo – v r. 1965 jich bylo již 2 mil. a v roce 1978 počet překročil 4 mil. První barevný večerníček
mohli diváci sledovat v roce 1973.
Večerníček se vysílal vždy v neděli, nejdříve 1x týdně, 3x, 4x, 5x, 6x, a od roku 1973 denně. Je
nejžádanějším programem ČT při prodeji, kromě všech evropských zemí se dostal i do vzdálených zemí jako je
Austrálie, Malajsie, Spojené arabské emiráty, Turecko, Japonsko, Čína, Korea, Indonésie a další.
Večerníčky jsou dnes vydávány na CD, DVD a v knižní podobě. Po tomto úvodu si žáci povídali o
jednotlivých večerníčcích. Mohlo by se o nich mluvit dlouho, neboť děti jich znaly hodně. Známe je přece
všichni, není potřeba je jmenovat. A ty, které například děti neznaly, jim připomněla paní knihovnice s paní
učitelkou a společně si pak prohlédly některé večerníčky vydané v knižní podobě.
Celá knihovna byla laděná večerníčkově, neboť všude byly vystavené nějaké obrázky z večerníčků. Čas
ale uběhl jako voda a žáci se museli nakonec vrátit do svých lavic. Děkujeme paní knihovnici za velmi pěkně
připravenou besedu a těšíme se na další.
Soňa Tůmová, Zdeňka Havlenová
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NÁVŠTĚVA ZOO
(OČIMA ŽÁKŮ i učitelů)
Ve čtvrtek jsme se svojí třídou jeli do ZOO. Jeli jsme
velkým dvoupatrovým autobusem. Když jsme tam přijeli,
provedla nás průvodkyně. Šli jsme k netopýrům
hrabošovi, želvám, hadům a motýlům. U plameňáků, lvů
a lemurů se mi líbilo úplně nejvíc. Těším se, až se tam
podívám zase. Byl to moc hezký výlet. (Míša Švarc, 3.A)
V ZOO je velká zábava. Měli jsme prohlídku. Třeba jsem
nevěděla, že je u motýla první housenka. Doporučuji se
podívat na motýlky, hraboše a plameňáky.
(Elenka Kondelíková, 3. A)
Ve čtvrtek 17. října jsme jeli na výlet do ZOO v Plzni. Tam na nás čekala paní Klárka, která nám
vyprávěla zajímavosti o zvířatech a celou naši prohlídku krásně povídala, že i naši zlobiči nadšeně
poslouchali.
Úplně nejvíc se nám líbil lev Matýsek, který se líně vyhříval na sluníčku, lemur, kterého všichni
známe z filmu Madagaskar jako Krále Jelimana, klokani, opičky, tučňáci a třeba také krásní motýli,
kteří se nám usadili na našich barevných bundách.
Často nám paní učitelka říká, že se chováme jako zvířátka v ZOO, ale jestli je to tak, tak jsme ty
nejhodnější děti pod sluncem, protože všechna zvířátka byla úžasná a úplně vzorná :-)
Ve škole jsme pak složili tuto básničku:
V ZOO bylo báječně,
užili jsme si společně,
prohlídku i vyprávění,
na závěr malé
utrácení.
Koupili jsme plyšáky,
zbyly nám jen drobáky.
Za zvířaty do zahrady
přijedeme zase rádi! :-)
(žáci 2.třídy s p.uč.
Editou Beranovou)
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Projektový den nA SOŠ KrALOVICE
V úterý 22. 10. 2019 se na SOŠ Kralovice uskutečnil projektový den, kterého se zúčastnilo 22 žáků 8. a 9.
ročníku ZŠ Kaznějov. Cílem této každoroční akce bylo co nejvíce přiblížit žákům studijní obory kralovické střední
odborné školy. Deset dívek navštívilo hlavní budovu školy, kde získaly informace o maturitním oboru „Sociální
práce“. Kromě toho si mohly vyzkoušet na figurínách resuscitaci pacienta, dozvěděly se informace z oblasti
zdravovědy a zahrály si na tvořivé ošetřovatelky seniorů.
Chlapci a jedna dívka strávili celé dopoledne v dílnách odborného výcviku. Po základních informacích o
učebních oborech „Automechanik“ a „Opravář zemědělských strojů“ se rozdělili na dvě skupiny a postupně
procházeli kovárnou, svařovnou, dílnou se stroji na obrábění kovů a dílnou automechaniků. Na jednotlivých
pracovištích si pod vedením mistra odborného výcviku zkusili kovat, letovat a ohýbat železo a také pracovat na
soustruhu. Veškeré výrobky si odnesli domů jako suvenýr z tohoto zdařilého dopoledne.
Tomáš Korelus
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Projektový den na SOŠ Plasy
V devátém ročníku
se žáci rozhodují, na jaké
střední škole či učilišti by
chtěli ve svém vzdělávání
pokračovat. Navštěvují
dny otevřených dveří,
diskutují se zástupci škol
o možnostech
a podmínkách studia.
Naše ZŠ opět přijala
nabídku účasti na
projektovém dnu SOŠ
Plasy.
Exkurze proběhla
ve středu 23. 10. 2019.
Zájemci z 8. a 9. ročníku
se zde seznámili
s možnostmi studia
prostřednictvím
zajímavých prezentací,
absolvovali i prohlídky
jednotlivých odborných
učeben, poznali některé
kantory i studenty, kteří
je školou provázeli. Na
závěr se v místní tělocvičně utkali s žáky ostatních základních škol, kteří si také přijeli školu
prohlédnout, a společně se pobavili u netradičních sportovních disciplín.
Petra Kratochvílová
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STRAŠIDELNÁ
ANGLIČTINA
Ve 3.B se žáci 1. 11. proměnili ve strašidla. Některá byla až
hrůzostrašná. Při hodině anglického jazyka jsme si totiž
připomněli strašidelný svátek Halloween.
Ivana Kozlíková
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OSMÁCI SI VYROBILI

INDIÁNSKÝ
LAPAČ SNŮ
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Měsíc filmu NA škoLÁCh
V listopadu letošního roku se naše škola zapojila do projektu Měsíc filmu na školách, který
žáky a studenty seznamuje s naší minulostí. Projekt organizace Člověk v tísni / Jeden svět se koná již
patnáctým rokem každý listopad na stovkách základních a středních škol po celé České republice.
Zapojené školy pořádají projekce filmů s tématem československých dějin a zvou pamětníky,
historiky či filmaře na pofilmové debaty.
V letošním jubilejním roce byl tématem pád železné opony. V nabízených filmech si
připomínáme 30. výročí konce komunistického režimu nejen u nás, ale i v okolních státech.
V úvodu zhlédli žáci 2. stupně v kině film Karla Strachoty "1989: Z deníku Ivany A." Předlohou
pro film se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky
reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Od Palachova týdne, přes otravné
oslavy 1. máje až k sametové revoluci. Ve filmu se objevují sekvence ze zpravodajských a
publicistických pořadů, ukázky z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Filmová
výpověď o době před 30 lety, obohacená animacemi a výraznou hudbou, přiblížila žákům tuto dobu
opravdu originálním způsobem.
Po projekci se uskutečnila beseda s pamětníkem. K naší velké radosti jím byl pan Vladimír
Líbal, výtvarník, signatář Charty 77, v roce 1989 spoluzakladatel Občanského fóra v Plzni a v
Klabavě a od června 1990 dva roky poslanec tehdejší České národní rady. Řadu let pracoval pan
Líbal jako vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně, poté na Odboru kultury Plzeňského
kraje. Vhodnou formou žákům přiblížil své zkušenosti s totalitním režimem, s praktikami Státní
bezpečnosti i s průběhem sametové revoluce v Plzni a ochotně odpovídal na zvídavé otázky žáků.
Za svůj životní postoj a přínos pro plzeňskou kulturu byl pan Vladimír Líbal oceněn mj.
primátorem města Plzně i hejtmanem Plzeňského kraje. Setkání s člověkem, jenž neuhnul ze svého
názoru ani v totalitním komunistickém režimu i za cenu perzekucí, bylo pro žáky, kteří naslouchali s
opravdovým zájmem, přínosné a uvědomili si, že principy svobody a demokracie je potřeba bránit v
každé době.
Petra Kratochvílová
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NA RADNICI
V listopadu jsme my, třeťáci, strávili netradiční hodinu prvouky na Městském úřadě u nás v
Kaznějově. Přímo od paní starostky Evy Šimlové jsme se dozvěděli zajímavosti o historii, průmyslu i
vývoji našeho města. Při výkladu jsme měli možnosti si i zasoutěžit, odpovídat na otázky nebo
poznávat z dřívějších fotografií současné objekty a zajímavá místa. Na závěr velmi poučného a
příjemného povídání si každý z nás odnesl upomínku v podobě samolepky a pohledu Kaznějova.
Iva Zelenková

ZKAZKY 25/2020 – STRANA 23

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZKAZKY 25/2020 – STRANA 24

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZÁBAVA

V DRUŽI

NĚ

J

V týdnu od 11. listopadu jsem se rozhodla, že s dětmi v družině vyrobíme barevný pěnový sliz, který je
aktuálně velmi populární. Všechny děti si z domova přinesly vlastní misky, lžičky a krabičky, materiál na výrobu
dodala naše školní družina. Po chvilce míchání jednotlivých složek slizu jsem v duchu začala svého nápadu
litovat - děti měly sliz nalepený po celých rukách a všude po stolech. I mně ho neopatrností nalepily na
oblečení a dokonce i do vlasů. Nicméně, po delším smíchávání ingrediencí sliz začal dostávat svoji správnou
a očekávanou podobu. Všichni jsme se u toho moc pobavili a nasmáli a nakonec si děti, nadšené a spokojené,
odnesly sliz ve svých krabičkách domů.

Petra Čermáková – vychovatelka ŠD

J
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ŠPILLAROVI
PŘEDNÁŠKA: VIETNAM
Dne 12. 11. 2019 žáci 2. stupně a 5. B v rámci
environmentální výchovy s velkým zájmem vyslechli
přednášku manželů Lenky a Václava Špillarových o
jejich putování po Vietnamu, který procestovali od
čínské hranice až po deltu řeky Mekong. Vyprávěli
dětem o historii i současnosti této země, seznámili
žáky s přírodními, klimatickými i hospodářskými
rozdíly mezi severem a jihem Vietnamu. Zajímavé
pro žáky bylo pěstování rýže, čaje, kávy, způsob
života lidí, vztahy mezi lidmi. Během jejich putování měli manželé najatého řidiče, který sám v některých lokalitách ještě
nebyl a na základě cestování s nimi bude i ostatní turisty podobně provázet. Manželé cestují
individuálně, na vlastní pěst, s batohy na zádech. Své vyprávění prokládají autentickou
hudbou, spoustou fotografií a videosekvencemi. Přednáška se setkala s velkým úspěchem.
Naděžda Pluhařová

ZKAZKY 25/2020 – STRANA 27

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Drakiáda VE školní
družině
Na středu 13. listopadu jsme dětem v družině
naplánovali pouštění draků. Měly si donést draky kupované
nebo i doma vyrobené. Netrpělivě jsme sledovali počasí,
bohužel nám nebylo přáno a museli jsme drakiádu
přesunout na další středu 20. 11. I když ani tento den nám
nebylo přáno a na stromech se ani nepohnul ani poslední
lístek, který zůstal, přesto jsme se rozhodli, že pouštění
s dětmi vyzkoušíme. Všechny děti se na poli hned
rozeběhly a kupodivu spousta draků se najednou
ocitla ve vzduchu. I my vychovatelky jsme se
během pouštění nenudily. Řešily jsme zamotané
saturny a i dva zachycené draky ve stromech.
Přesto si to děti báječně užily a my s nimi.
vychovatelky školní družiny
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TŘEŤÁCI VE SVÍČKÁRNĚ
V den, kdy chodí Mikuláš, 5.12.2019, jsme se krátce po návštěvě z nebe i pekla
ve třídě 3.A a 3.B vydali na domluvenou návštěvu ve Svíčkárně Rodas v Liticích.
Letos jsme si mohli společně vyrobit a odlít svíčku - plovoucí (ve tvaru ořechové
skořápky), ozdobit dlouhou svíčku politurou a připravit domů do sáčku ozdravovací
sůl, podle vlastní volby.
RODAS byla založena před 23 lety a po několika letech začala vyrábět
i kosmetické přípravky, koupelovou sůl a parafinové zábaly. Název RODAS
vznikl ze jmen zakladatelů svíčkárny Roman, Daniela a svíčky.
Svíčky se vyrábí z parafínu v evropské kvalitě RAL, což znamená, že svíčky
neobsahují materiál, který škodí lidskému zdraví. Voskové pastelky vyrábí ze včelího
vosku a potravinářských barev.
Iva Zelenková
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PROSINEC VE 3. B
Prosinec je měsíc, kdy se děti neustále na něco těší. Kromě tradičního příchodu Mikuláše a Ježíška se děti ve
3. B navíc těšily na návštěvu svíčkárny a na vánoční besídku pro rodiče. Ve svíčkárně kromě naplánovaného
programu ještě všichni pořídili dárek nebo několik dárečků pro rodiče, které potom předali právě na
připravované besídce. Ta se konala v posledním prosincovém týdnu a byla velmi pestrá. Obsahovala lidové
písně, tanečky, básničky, vánoční či zimní písničky, ale také písně a říkadla v angličtině. Velmi pěkná byla i
pohádka s písničkami O dvanácti měsíčkách, kde se každý výtečně zhostil své role. I na poslední školní den
v roce 2019 se všichni moc těšili. A také si ho užili. Jak? Vánočně a hlavně pohodově.
Ivana Kozlíková
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Advent ve 3.A
Před vánočními svátky
probíhal v naší třídě netradiční
adventní čas. Každý den jsme si
ve třídě mohli rozbalit vzkaz nebo
dopis s připraveným překvapením.
Plnili jsme zajímavé úkoly,
vyzkoušeli jsme si některé vánoční
tradice, vytvořili vánoční výrobky,
výzdobu.
Za odměnu jsme mohli
vybrat na jednu hodinu vyučovací
předmět, který jsme chtěli, což
byla hodina tělocviku s volným
výběrem nářadí a náčiní. Adventní
hra vyvrcholila v den vánoční třídní
besídky. Po vyplnění rébusu,
tajenky a pracovního listu
v angličtině, se kterou
teprve letošní rok poprvé
seznamujeme, jsme si
nadělili dárečky, rozsvítili
stromeček a den jsme
ukončili vlastním
hudebním doprovodem a
zpíváním koled.
Iva Zelenková

ZKAZKY 25/2020 – STRANA 33

ŠKOLNÍ ČASOPIS

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK SEDMÁKŮ
V termínu od 20. 1.
do 24. 1. 2020 se uskutečnil lyžařský výcvik ZŠ Kaznějov v areálu
Samoty v Železné Rudě. Kurzu se účastnili žáci 7. tříd. Všichni žáci byli rozděleni do dvou skupin. 1.
družstvo pod vedením pana učitele Štěpána Vítovce, 2. družstvo pod vedením paní učitelky Ivy
Zelenkové. Vše jistila jako zdravotník kurzu paní učitelka Radka Lavičková. Velká pochvala patří všem
účastníkům lyžařského kurzu za dobré chování a příjemnou atmosféru, která se na kurzu vytvořila.
Poděkování si také zaslouží všichni učitelé, kteří se na lyžařském kurzu podíleli. Sportu zdar.
Štěpán Vítovec
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Nejúspěšnější žáci Olympiády
z českého jazyka na naší škole

Zleva: Dominika Korelusová, Šárka Černohová a Matouš Hep
Do okresního kola postupovali 2 žáci z každé školy. Děvčata naši školu reprezentovala v
okresním kole 21. ledna 2020.
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Žáci 1.A na sněhu
Celou letošní zimu čekáme na sníh (jen si o něm čteme a povídáme) a konečně
jsme se ho v únoru dočkali. Z nebe se sypal a sypal a dokonce i chumelenice
přišla. Proto jsme si hned další den vyrazili sníh užít, než se nám roztaje.
Vyzbrojeni proti zimě – čepice, šály a hlavně rukavice - jsme ze školy odešli
k lesu. Po příchodu jsme si museli okamžitě na vysněný sníh sáhnout. A hned pod našima rukama
začaly vznikat malé i větší koule. Některé koule byly tak velké, že jsme je váleli společnými silami,
abychom je mohli dále koulet. Zatímco děvčata dávala dohromady menší sněhuláky, kluci dále kouleli
a kouleli. Dostali se na rozhraní a svah se najednou začal svažovat. Nyní šly koule koulet velmi snadno.
Už jsme do nich nemuseli ani strkat a koulely se z kopce samy. Nakonec jsme jim jen zamávali: „Pá,
pá, pá!“
Udělali jsme si několik fotek na památku a šťastní jsme se vrátili zase zpátky do školy.
Zdeňka Havlenová
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POHÁDKA V DRUŽINĚ
Dne 6.2.2020 školní družinu navštívilo Divadlo Řimbaba. Pro děti si připravilo představení „Ledová párty“. Děti si
během představení zatančily a zahrály soutěže. Všichni vypadali spokojeně a už se moc těšíme na další pohádku.

…A JEŠTĚ
PŘEDNÁŠKA
Ve středu 19.2.2020 proběhla
ve školní družině přednáška na
téma „Koně“. Přednášku si
připravily dvě žákyně 4. třídy
pro ostatní děti v šd. Všechny
děti jak z prvních až po páté
třídy bedlivě naslouchaly.
Přednáška obsahovala nejen
výklad, ale byla propojena se
soutěžemi s odměnou, což
velmi zaujalo a bavilo mladší
žáky. Tímto chceme žákyním
moc poděkovat a těšíme se na
další s jinou tématikou.
vychovatelka ŠD Petra
Čermáková
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Přednáška:

Po stopách

Zikmunda a Hanzelky
Dne 7. 2. 2020 se žáci 1. stupně zúčastnili
v místním kině přednášky dvou mladých mužů dlouholetých kamarádů Tomáše Vaňourka a Lukáše
Sochy, kteří o sobě říkají, že jsou obyčejní kluci z Plas.
Oba si splnili svůj klukovský sen. Vydali se totiž po
stopách druhé cesty Miroslava Zikmunda a Jiřího
Hanzelky, po tzv. asijské cestě. Jednalo se o rekonstrukci
slavné euroasijské cesty legend z let 1959-64. Cesta
vedla z Evropy a pokračovala cestou na asijský
kontinent. Navštívili Blízký východ, Indii, Indonésii,
Himaláje, Japonsko, Rusko, Kamčatku a zpět se vrátili domů - do Evropy. Navštívili 2 světadíly, 32
zemí, ujeli 130 000 kilometrů a spali ve 134 postelích. Na cestě hledali stejná místa, která tehdy,
před 60lety, navštívili jejich slavní předchůdci. Na tato místa se dívali dnešníma očima. Celou
projetou trasu dokumentovali a hlavně se snažili zdokumentovat fotografiemi, videi a drony rozdíly
mezi dřívější a současnou dobou. Celé toto dobrodružství trvalo 9 měsíců (262 dnů). Jejich
předchůdci ji ale projížděli celkem 6let. Oba dnešní mladíci si cestu zkracovali letadlem, lodí,
vypůjčenými auty či silnými motorkami. Na cestě měli rozdělené
funkce. Pan Socha především vše fotografoval a pan Vaňourek psal
reportáže z projetých cest. Ze všech těchto zážitků vznikl
celovečerní cestopisný film „Cesta jako žádná ze sta“ a také kniha
nazvaná: „Zikmund 100: Po stopách Zikmunda a Hanzelky“, jejichž
autory jsou právě oba mladíci. Oba při této cestě spolupracovali
s muzeem Zikmunda a Hanzelky. A o jejich cestě věděl a souhlasil
s ní i sám pan Zikmund. Pan Zikmund oslavil 14. 2. 2019 krásné
výročí – 100let. Oba mladí muži přišli panu Zikmundovi popřát a
přinesli mu na památku svoji vydanou knihu. Pan Zikmund jim i
nadále nabídl svoji spolupráci, což oba mladí muži neodmítli.
Mladíci svým vyprávěním zážitků a fotografiemi z cest žáky
nadchli. Prožívali jsme s nimi proces pátrání po místech, která před 60 lety Zikmund s Hanzelkou
navštívili a vyfotili,
ale i neuvěřitelné
situace, které je
během cesty
potkaly. Nechyběla
ani legrace a smích.
Přednáška se všem
jistě líbila.
Zdeňka Havlenová
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Zikmund 100. Po stopách
Zikmunda a Hanzelky
TOMÁŠ VAŇOUREK
LUKÁŠ SOCHA
Příběh cestovatelských legend ožívá v retrospektivě dvou
obyčejných kluků“
Dva mladí muži se vydávají po stopách asijské cesty
Zikmunda a Hanzelky. Dnešníma očima hledí na stejná místa,
jako kdysi před šedesáti lety jejich slavní předchůdci. Fotí,
natáčejí, baví se s lidmi a zjišťují, jak moc se svět změnil. Kde
stálo několik chalup, tyčí se dnes mrakodrapy. Fotoanabáze
dvou kluků, kteří neposlechli rady „zkušených“, aby neblbli a
dělali něco
pořádného, jako pocta
Miroslavu Zikmundovi k jeho stým narozeninám.
„Jsme kluci z Plas u Plzně a 3. dubna 2018 jsme se vydali
z Plzně po stopách legendární dvojice Miroslava Zikmunda
a Jiřího Hanzelky napříč celou Asií, procestovali jsme během
262 dnů 32 zemí a překročili jsme 22 časových pásem.
Od Turecka až po Rusko jsme urazili téměř 130 000
kilometrů.“
Takto svými slovy popsali Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek,
velcí obdivovatelé Zikmunda a Hanzelky, své putování..
Příběh těchto cestovatelských legend znovuožívá v podobě
nejznámějších fotografií, které vydávají svědectví, jak se svět
za posledních 60 let změnil. To vše jako dar ke stým
narozeninám Ing. Miroslava Zikmunda a k úctě jeho kamaráda Ing. Jiřího Hanzelky.
My jsme měli tu příležitost pozvat je na besedu s dětmi. Bylo to moc hezké a poučné dopoledne a již
teď se těšíme, až se pánové Vaňourek a Socha vrátí z dalšího putování a přijdou nám povyprávět o
svých zážitcích z cest.
Zdroj:
https://plzen.senecura.cz
https://www.kosmas.cz
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EXKURZE
DO AUTOMOBILKY
TPCA KOLÍN
12. února 2020 se naši osmáci zúčastnili zajímavé exkurze do kolínské automobilky TPCA, která se
konala v rámci projektu Střední školy Kralovice. V automobilce se vyrábějí vozy Toyota, Peugeot a Citroën,
proto tedy název TPCA.
Prohlídka automobilky trvala více než hodinu. Nejprve žáci zhlédli instruktážní film o historii,
výstavbě a výrobě v TPCA, následovala prohlídka výroby, před kterou si všichni oblékli reflexní vesty,
nasadili helmy, ochranné brýle a sluchátka na uši, jejichž prostřednictvím poslouchali výklad průvodce.
Výrobní linku si prohlédli zblízka díky vláčkům, které žáky provezly po celém závodě od lisovny, přes
svařovnu až po halu, kde dochází k finální montáži vozů a kontrole kvality. Mohli tak spatřit opravdu zblízka
celý proces vzniku automobilu.
Pracuje zde 2 500 zaměstnanců a každý má v závodě své místo. Velké množství práce, která by byla
pro dělníky obzvlášť náročná, zastanou také unikátní roboti. Občas si proto žáci připadali jako ve scéně z
filmu science fiction. Každý pohyb lidí i robotů je zde promyšlen efektivně do posledního detailu, žádný
úkon není nadbytečný.
Po prohlídce následovala závěrečná část, v níž byl prostor i pro zvídavé otázky. Exkurze byla pro
žáky velmi přínosná, dozvěděli se zde spoustu nových informací a rozšířili si své znalosti přímo z praxe.
Petra Kratochvílová
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PŘEHAZOVANÁ PODRUHÉ
Dne 26.2.2020 se ve Zruči konalo okresní kolo v přehazované mladších žákyň. Družstvo naší školy ve složení
Michaela Zelenková, Markéta Lopatová, Eliška Křenová, Dominika Kaiserová, Karolína Čechová, Stella Pašková,
Karolína Pitáková a Karolína Prčková obsadilo 2. místo. Všem zúčastněným žákyním děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Milena Mašková - vedoucí družstva
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PROTOŽE VÝUKA V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE POSTIŽENÉM EPIEMIÍ
KORONAVIRU BYLA OPRAVU VÝJIMEČNÁ, ZDE JE STRUČNÝ POPIS
TOHO, JAK NOVÁ VÝUKA VZNIKALA, JAK PROBÍHALA:
DiSTanční výUka na základní škole Kaznějov od 11. 3. do 26. 6. 2020
V úterý 10. 3. 2020 při uzavření škol jsme dětem zadali domácí práci na týden až 14 dní a netušili jsme,
co bude dál. Přesto jsme začali přemýšlet o způsobu, jakým budeme komunikovat s rodiči, jak zadávat práci na
doma, jak získávat reflexi od žáků. Bylo nutné nastavit pro školu jednotný způsob zadávání úkolů, vybrat
z nabízených platforem jednu pro videokonference. Po poradě s pedagogy administrátor našich webových
stránek pan František Žaloudek v sekci ŠENK vytvořil složky tříd, do kterých vyučující vkládali podklady
k domácí výuce, odkazy na procvičování. Pan učitel Vladimír Mudra během prvního víkendu po uzavření škol
posoudil různé možnosti online výuky a videokonferencí a s několika učiteli během soboty a neděle prozkoušel
možnosti videokonference pomocí Skype. Během následujícího týdne se všichni pedagogové naší školy
seznámili s touto formou komunikace, v několika třídách proběhla zkušební výuka. Od 23. 3. 2020 začaly
pravidelně probíhat videokonference.
Stanovili jsme si, že denně jednotlivé třídy mohou mít až 4 hodiny - 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny
odpoledne. Na webových stránkách školy byl vytvořen odkaz na online výuku pro 1. a 2. stupeň. Každý den
ráno pedagogové vygenerovali pro své hodiny heslo, které vkládali na web školy a žáci, popřípadě jejich
rodiče, se pomocí hesla - odkazu připojovali k videokonferenci. Učitelé i žáci mohli společně sdílet různé
učební materiály, mohli využívat nabídku různých výukových programů, pracovat například prostřednictvím
aplikace Activlnspire. Začali jsme využívat program Socrative k tvorbě testů k procvičování a k prověřování
učiva. Tato forma výuky byla zvolena s cílem usnadnit rodičům a žákům jejich domácí výuku.
Souběžně všichni pedagogové komunikovali se svými žáky a s jejich rodiči prostřednictvím e-mailů,
protože tam zasílali žáci své vypracované úkoly, které učitelé opravili a žákům posílali zpět hodnocení jejich
prací. Někteří žáci ale neměli možnost zapojit se do videokonferencí. Ti potom využívali pouze informace
k domácí práci na stránkách své třídy a komunikovali e-maily. S rodinami, které neměly přístup k internetu,
jsme se po telefonické domluvě dohodli na vyzvedávání podkladů ve škole nebo na zaslání podkladů poštou.
Zajímavé bylo také Cvičení na doma pro II. stupeň. Pan učitel Štěpán Vítovec připravil pro žáky 5
výukových videí se zaměřením na procvičování tělesné kondice.
Několikrát jsme se setkali s různými problémy, které jsme museli vyřešit. A také jsme byli rádi za
připomínky, které vedly k zlepšení výuky. Videokonference se setkaly ze strany žáků s velkým zájmem a
přínosem pro žáky byla také komunikace prostřednictvím e-mailů.
Od 25. 5. 2020 byl žákům prvního stupně umožněn dobrovolný návrat do školy na prezenční výuku.
Celkem nastoupilo 99 žáků, tj. 54,7%. Patnáctičlenné skupiny ráno přicházely před budovu školy, kde si žáky
přebírali třídní učitelé. Po povinné hygieně rukou a následné dezinfekci mohla začít vlastní dopolední 4
hodinová výuka. Pokud bylo pěkné počasí, děti trávily co nejvíce času ve venkovních prostorách školy. Během
června většina tříd stihla i krátký školní výlet, např. ZOO koutek Plasy nebo stopovačku a opékání buřtů na
kaznějovském koupališti.
Od pondělí 8. 6. 2020 umožnilo MŠMT také návrat žáků druhého stupně. I zde byl poměrně velký zájem
znovu navštívit školu a po dlouhé době vidět své spolužáky. Celkem se výuky na druhém stupni účastnilo 75
žáků, tj. 53,2%. Výuka ve škole probíhala v dopoledních hodinách, vždy jeden den v týdnu. V ostatní dny však
byla zachována distanční výuka.
Žáci devátého ročníku se od 25. 5. 2020 ve dvouhodinových blocích českého jazyka a matematiky
poctivě připravovali na přijímací zkoušky, které absolvovali 8. 6. 2020.
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V současné době probíhá dotazníkové šetření mezi žáky a jejich rodiči, které by mělo škole poskytnout
zpětnou vazbu, jak obstála v době koronavirové krize. Předběžné výsledky poukazují na to, že jsme to
společnými silami zvládli.
Dovolte mi, abych všem rodičům a učitelům touto cestou poděkoval za
výbornou spolupráci a trpělivost při realizaci distanční výuky v době uzavření
školy. Vím, že začátky nebyly lehké, bylo třeba vyřešit několik technických
nedostatků a získat zkušenosti s novým způsobem výuky. Myslím si, že se
nám ve velice krátkém čase podařilo realizovat výuku, která měla nějaký
řád a kvalitou se velice blížila výuce prezenční ve škole.
Tomáš Korelus a Naděžda Pluhařová

...A ZDE JEDNA MOMENTKA Z PEDAGOGICKÉ RADY, KTERÉ SE
KONALY PRAVIDELNĚ KAŽDÝ TÝDEN:
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RECEPT - NA SALÁT
…doporučujeme vyzkoušet ☺
V době koronavirové epidemie je i naše škola zavřená, ale učitelé se svými žáky komunikují přes Skype.
Žáci nedělají jen cvičení z českého jazyka, matematiky a angličtiny, ale plní úkoly i z jiných předmětů,
např. z výtvarné výchovy a vaření. Děvčata 7.ročníků dostala za úkol uvařit své rodině jednoduchý oběd
(polévku, hlavní chod, nebo jen salát). Žákyně se s úkolem vypořádaly velmi dobře. Své kuchařské umění
mi poslaly mailem včetně surovin, podrobného postupu při vaření a fotografií. Škoda jen, že přes Skype
nejde cítit, jak jídlo voní, a nemůžu ho ochutnat.
Vladimíra Houbová

Zde fotoreportáž jednoho takového povedeného receptu ☺
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STOPOVAČKA
Na závěr školního roku, jsme si zahráli ve 2. A stopovačku. Cesta byla vyznačená fáborky a po cestě jsme
plnili úkoly, které byly pečlivě schované. Bohužel ne pečlivě schované pro děti z jiných tříd, které cestou do
školy stihly dva dopisy odcizit. Na konci hry jsme museli rozluštit šifru, která nám prozradila, kde najdeme
ukrytý poklad hlídaný námořníkem. A dalším pěkným zážitkem tohoto dopoledne bylo dětské hřiště,
cukrárna a osvěžení.
Iva Zelenková
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VYSVĚDČENÍ A ZÁVĚR TOHOTO ZVLÁŠTNÍHO
ŠKOLNÍHO ROKU JSME VYUŽILI KE
SPOLEČNÉMU FOTOGRAFOVÁNÍ PŘED NAŠÍ
NOVOU PERGOLOU NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

…ABYCHOM SI
PŘIPOMNĚLI DOBU
KORONAVIROVOU,
FOTILY SE NĚKTERÉ TŘÍDY S ROUŠKAMI I BEZ NICH
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NAŠI LETOŠNÍ DEVÁŤÁCI SE LOUČILI V KINĚ…
Vzkaz deváťákům
Dopisujete první velkou knihu svého života. Přeji Vám z celého srdce,
aby následující knihy, které ve svém životě napíšete, byly obrovskými
bestsellery. Ne proto, že to budou knihy drahé, protože vyjdou v jednom
jediném výtisku, ale proto, že budou psány šťastnými lidmi.
Hodně studijních úspěchů v následujících letech a hodně štěstí
v osobním životě Vám všem přeje Váš průvodce v letech 2016 2020

třídní učitelKA Mgr. RADKA LAVičkOVÁ - RADUš ☺
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…A JEŠTĚ MOMENTKY Z KINA
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Na tomto čísle se
podíleli:

… A TO JE VŠE ZE SPECIÁLNÍHO
"KORONAVIROVÉHO" ŠKOLNÍHO ROKU

•

Pedagogové
ZŠ Kaznějov
•

Mgr. Petra
Kratochvílová
•

UŽIJTE SI KRÁSNÉ PRÁZDNINY
A V NOVÉM, DOUFEJME JIŽ
"NORMÁLNÍM", ŠKOLNÍM ROCE
NASHLEDANOU
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Externí žák:
Doc. RNDr.
František
Žaloudek
(žák kaznějovské
školy 1949 -1957)

