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Milí čtenáři!
Je tu čas adventu, doba plná očekávání, doba, kdy se pomalu blíží Vánoce.
Zároveň je tu čas blížícího se konce roku a to je vždy vhodný okamžik k určitému
zhodnocení předchozího období. Tak, co se událo nového na naší škole? Vše
podstatné najdete v tomto čísle časopisu, které máte právě před sebou.
Prohlédněte si v něm nové žáky z prvních tříd a jejich paní učitelky. Přečtěte
si o několika zajímavých besedách, které se uskutečnily v knihovně Všeználek
nebo o žácích z chovatelského kroužku, kteří připravili pro ostatní přednášku o
jejich milých svěřencích. Podívejte se, kam tentokrát vyrazili někteří žáci z 3. - 6.
tříd na výlet. Několik stran je věnováno i mnoha sportovním soutěžím a charitativním akcím, do kterých se naše škola zapojila.
Také zde najdete část, kde je představen NOVÝ TÝM GRAFIKŮ NAŠEHO
ČASOPISU. Ale už konec povídání – všichni stávající členové Zkazek Vám přejí
pěkné zážitky nad našimi novými stránkami, ale hlavně ve zdraví a v klidu prožitý
nový rok 2015!
Ivana Kozlíková
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NAŠE ŠKOLA

Okresní kolo ve volejbale
13. 6. 2014

Ve čtvrtek 13. června 2014 se v Kralovicích konalo okresní kolo v odbíjené starších
žáků a žákyň. Naši školu na něm reprezentovalo družstvo žákyň ve složení Helena
Mizerová, Tereza Seidlerová, Lucie Hrebenárová, Tereza Holotová, Bára Poppová,
Michaela Korbelová, Nikol Bušková, Kateřina Menclová, Adéla Kafrdová, Petra
Němcová a jako záloha Tereza Vodáková.
Po velmi pěkném a vyrovnaném výkonu, podpořeném vynikající hrou Heleny
Mizerové, která předvedla i několik ukázkových skákaných podání, skončila děvčata
našeho volejbalového kroužku na spravedlivém druhém místě hned za družstvem
Vejprnic, které hraje závodně a má tedy více zkušeností.
Jedno prvenství jsme však toho dne s
děvčaty přece jenom zažily: poprvé jsme
použily zbrusu nové dresy, které byly ozdobou
naší už i tak pěkné hry! Za velmi pěkný zážitek
a vzornou reprezentaci školy děkuje vedoucí
kroužku, trenérka družstva a fotografka Milena
Mašková. 
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Sportovní den 24. 6. 2014
V úterý 24. června 2014 se na naší škole konalo sportovní zápolení tříd 2. stupně. V rámci
Sportovního dne ZŠ Kaznějov bylo připraveno několik disciplín. Pro naše žákyně byl připraven
turnaj v přehazované, družstva žáků se utkala ve fotbalovém turnaji a pro jednotlivce byla
připravena soutěž ve skoku vysokém. K vidění byly pozoruhodné a mnohdy i vynikající výkony
všech zúčastněných žáků i žákyň, oceňované častým potleskem diváků a obdivované méně
sportovními vrstevníky, ale i samotnými učiteli.
V turnaji přehazované dívek pod vedením a posuzováním paní učitelky Maškové
nekompromisním způsobem zvítězilo družstvo 8. B, na druhém místě následované talentovanými
děvčaty z 6. B a třetí místo patřilo dívkám z 9. A. Turnaj kopané pod vedením a posuzováním pana
učitele Vítovce vyhráli chlapci z 8. B, druhá příčka patřila osmákům a třetí 9. A.
Soutěž ve skoku vysokém proběhla pod vedením pana učitele Vítovce. Nejlepší výkon v
kategorii dívek podala Kateřina Menclová, následovaná Bárou Poppovou a Terezou Vodákovou. V
kategorii chlapců zaujal pozoruhodným stylem, který ho nakonec vynesl až na 1. místo, Dominik
Plos, následován Janem Lavičkou a Pavlem Holečkem.
První ročník sportovního dne se vydařil a již teď se těšíme na příští.
Milena Mašková, metodická vedoucí TV
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PŘEDNÁŠKY CHOVATELSKÉHO KROUŽKU
ZŠ KAZNĚJOV
V pondělí 23. června 2014 se uskutečnil již 2. ročník přednášek Chovatelského
kroužku ZŠ Kaznějov. Tentokrát jsme připravili dvě novinky. První novinkou bylo využití
vizualizéru, díky němuž mohli žáci 1. stupně naší ZŠ sledovat jednotlivá zvířátka a jejich životní
projevy v přímém přenosu na plátně. Druhou novinkou bylo použití průhledné hadice k probíhání
osmáků degu přímo v rukách dětí. Obě novinky se setkaly s nadšeným ohlasem.
Při přednáškách se žáci 1.-5. ročníků blíže seznámili s životem zvířat chovaných na
naší škole. K vidění byly praktické ukázky pískomilů, želv řeckých a vroubených, osmáků degu,
křečíků džungarských, králíka zakrslého a živorodek duhových. Některá zvířátka byla pro
zajímavost také zvážena v přímém přenosu vizualizéru.
Přednášky byly zpestřením a nezapomenutelným zážitkem pro mnoho dětí a splnily
svoji výchovně vzdělávací funkci. Za jejich bezchybný průběh patří poděkování panu učiteli
Korelusovi za laskavé zapůjčení učebny včetně jejího technického vybavení, skvěle přednášejícím
žákyním Nikol Paškové z 5. B a Tereze Vodákové ze 7. třídy, praktickým pomocníkům Tereze
Novákové z 5. B, Zuzaně Barákové a Dominiku Ortcikrovi z 6. B a dozorujícím učitelkám za
vytvoření úžasné atmosféry. Děkuji!
Milena Mašková, organizátorka akce a vedoucí Chovatelského kroužku ZŠ Kaznějov
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Naši prvňáčci
1.A
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Naši prvňáčci
1.B
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VOLÁNÍ O POMOC
Všichni víme, jak je důležité umět včas pomoci druhému. I děti ve třídách se učí znát
telefonní čísla, která i zachraňují lidské životy. Formou hry např. zkouší ohlašovat
požár, popsat stav zraněného nebo rychle vylíčit jinou nepříjemnou událost. A právě
tímto tématem se zabývali žáci 2. a 3. tříd ve výukovém programu Ještěrky.
Zdravotní sestra Martina Weberová velmi pěkně s dětmi probrala bod po bodu, jak
při nějakém neštěstí postupovat. V praktické části si žáci mohli vyzkoušet oživování
„Pepy“a na závěr jsme zdatně ošetřili i perfektně namaskované poranění ruky. Kéž
bychom všichni volali „o pomoc“ co nejméně a vždy se šťastným koncem.
Ivana Kozlíková
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6.A a 6.B v Techmanii
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Petra Kratochvílová
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Vlastivědný zájezd
Koncem září někteří žáci z 3. - 6. tříd vyjeli ochutnávat minerální prameny. Ochutnávky se
konaly v přírodě u Panského vrchu i na samotné kolonádě v Mariánských Lázních. Železná
rozhledna (též na Panském vrchu s vyhlídkou ve výšce 40 metrů a s 207 schody) nám dala opravdu
zabrat, ale výhled do dalekého okolí stál za to. Odpoledne jsme v lázeňském městě obdivovali
Zpívající fontánu. Viděli jsme překrásnou souhru vody se skladbou Petra Hapky. Zbytek odpoledne
jsme prožili v areálu miniatur mezi významnými stavebními a technickými památkami. Kromě
prohlídky jsme mohli zhlédnout divadelní představení pro děti a vystoupení lidového souboru.
Některé děti nejvíce zaujala jízda na koni, hra v kuličky nebo dětský koutek s koly a trampolínou.
Vzhledem k neobvykle teplému počasí se nám ani nechtělo z tohoto parku odjíždět. Všichni jsme
byli po celý den velmi spokojeni.
Ivana Kozlíková
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Okresní finále Plzeň – sever
v malé kopané starších žáků
25. 9. 2014
Letošní ročník okresního finále Plzeň – sever v malé kopané starších žáků, který se konal ve
čtvrtek 25. 9. 2014, hostila Horní Bříza. Turnaje se zúčastnilo i družstvo zastupující naši školu a ve
složení Šimicová Monika, Pašek Jan, Procházka Lukáš, Baloun Lukáš, Holeček Petr, Tichý Michal,
Pešek Vojtěch, Lavička Jan a Churavý Jiří se umístilo na čtvrtém místě v celkovém pořadí.

Štěpán Vítovec
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DĚTI Z NAŠÍ ŠKOLY PROVÁZELY V PLASKÉM KLÁŠTEŘE
Prohlídky v plaském klášteře se konaly v prvním patře konventu, tedy v bývalé obytné budově mnichů.
Žáci zde provázeli prostorami, kde cisterciáci před téměř 300 lety meditovali, studovali, kde se léčili nebo
kde si připomínali jejich řádová pravidla - řeholi sv. Benedikta, tedy v kapitulní síni. Návštěvníkům také
vysvětlovali, jak funguje větrací a vodní systém konventní budovy, bez kterého by se neobešla. Prohlídky se
uskutečnily 3. října ve dvě a ve čtyři hodiny.
Čtrnáct dní před tím jsme už do kláštera jezdili, abychom vše natrénovali, vysvětlovali jsme si, jak má
průvodce mluvit, jak se má chovat, kam se má dívat, kdy a kde si průvodci předají klíče apod. Žáci se
provázení ujali opravdu zodpovědně, poctivě se učili texty a dovedli mluvit před učiteli a následně před
téměř čtyřicetičlennou skupinou jejich rodičů jako skuteční průvodci. Za jejich snahu a velmi zodpovědný
přístup žákům touto cestou moc děkuji a je mi potěšením, že je mohu i jako třídní učitelka vést k těmto
novým zkušenostem, které se jim budou ve studiu i v životě určitě hodit. Za provázení dostali samozřejmě
pochvaly a jedničky do žákovské knížky. Je to pro ně obrovská zkušenost, kdy si jednak na vlastní kůži
osahali historické řemeslo a jednak vyzkoušeli sami sebe v takto netradiční a pro ně úplně nové roli člověka
hovořícího před publikem.
Ráda bych poděkovala všem pedagogům a dalším zaměstnancům školy, kteří se přijeli do kláštera
podívat a žáky podpořit.
Děkuji také rodičům a v neposlední řádě velký dík za umožnění této akce a za
důvěru patří panu kastelánovi plaského kláštera Mgr. Pavlu Duchoňovi.
Ilona Barbořáková
I pro dospělého je poměrně těžké postavit se před větší skupinu lidí a přednést smysluplný výklad o
historii a charakteristice památkového objektu. O to cennější je, když se takového úkolu zhostí - byť jen na
velmi krátký čas a v omezené míře - žák základní školy. Ten jen nepřednáší naučený text, ale musí si chtě
nechtě zkusit i další taje průvodcovského řemesla (interakci s návštěvníkem, správný postoj, vyjadřování,
hlasitost, ...). Žáci z Kaznějova jsou ještě daleko tomu provádět skupiny návštěvníků, přesto všichni udělali
důležitý krok a odteď budou chápat výklad průvodce na památkovém objektu zcela jinak.
Pavel Duchoň, kastelán kláštera Plasy
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Okresní kolo v přehazované 8. 10. 2014
Ve středu 8. října 2014 se ve Zruči konalo okresní kolo v přehazované mladších
žákyň. Naši školu na něm reprezentovalo družstvo žákyň ve složení Monika Šimicová, Michaela
Korbelová, Nikol Bušková, Katka Menclová, Adéla Kafrdová, Petra Němcová, Viktoryia Budzyn a
Julie Folková.
Děvčata důsledně dodržovala dohodnutou taktiku. Po soustředěném, vyrovnaném a
téměř bezchybném výkonu, bez ztráty jediného setu, zaslouženě zvítězila. Bylo to vítězství o to
cennější, neboť bylo třetí za sebou bez přerušení. V okrese tedy kralujeme této disciplíně již třetím
rokem a po právu nám již natrvalo patří putovní pohár.
O tento skvělý výsledek se zasloužily všechny členky družstva, protože plnily
bezchybně a obětavě svoje určené role. Nejlepší podání předvedla Petra Němcová, nekompromisní
útoky na síti Katka Menclová, za hru v poli musím pochválit všechny hráčky a za úspěšný, přímo
ukázkový blok Petru Němcovou.
Za velmi pěkný zážitek a vzornou reprezentaci školy děkuje vedoucí družstva a
fotografka Milena Mašková. Bylo mi ctí velet takovému družstvu! 
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Okresní finále starších žákyň v házené
22. 10. 2014

1. místo!!!
Ve středu 22. 10. 2014 se v Horní Bříze uskutečnilo okresní finále starších žákyň v házené.
Turnaje se zúčastnila i naše škola. Družstvo ve složení Seidlerová Tereza, Šafrová Tereza,
Mizerová Helena, Baslová Adéla, Reinvartová Karolína, Šimicová Monika, Bušková Nikol,
Kafrdová Adéla a Menclová Kateřina obsadilo první příčku, a po výtečném výkonu se tak
kvalifikovalo do krajského finále.
Štěpán Vítovec
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BESEDA O KNIZE
20. 11. 2014 měly první ročníky v knihovně Všeználek besedu s knihovnicí z městské
knihovny paní Soňou Tůmovou. Tématem besedy byla kniha Hroší příběhy. Paní knihovnice dětem
přečetla několik kapitol z této knihy, pak si o nich povídala s žáky a na závěr připravila pro děti
kreslicí úkoly.
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Předvánoční charitativní akce
na naší škole
Měsíce listopad a prosinec jsou symbolem předvánočních příprav, nákupu dárků a pečení
cukroví. Každý rád obdarovává své blízké a pečlivě vybírá dárky pro „Ježíška“. Nejvíc se těší
samozřejmě děti. Bohužel, ne všechny mají to štěstí prožívat tyto svátky se svými nejbližšími a
dárečky si jen přejí.
Poděkování patří všem žákům, jejich učitelům i rodičům za přispění na tyto akce!

CPK CHRPA http://www.cpkchrpa.cz/
-

-

je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1. října roku 2003.
Hiporehabilitace je moderní metoda, která využívá koně – jeho osobnosti a pohybu jeho
hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí.
naše škola je již několik let zapojena do sbírky na pomoc při výcviku koní pro
hiporehabilitace. Každý rok CPK – CHRPA zasílá škole předměty k zakoupení /nálepky,
pohlednice, odznaky,…/a výtěžek je zaslán organizaci a využit pro výcvik koní.

ŽIVOT DĚTEM http://www.zivotdetem.cz/nase-poslani/

posláním o.p.s. Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky.
Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí.
- I my v podzimních měsících pořádáme naši tradiční veřejnou sbírku známou pod názvem
podzimní Srdíčkové dny.
- Sbírkové předměty (magnetky se zvířátky, přívěsek ke klíčům se srdíčkem, reflexní
přívěsek ve tvaru čtyřlístku, CD s vánočními písničkami a koledami) jsou symbolem štěstí
pro ty, kteří si je zakoupí a současně symbolem štěstí a naděje pro vážně nemocné děti a
jejich rodiče, kterým se z výtěžku sbírky pomáhá.
- Z výtěžku čekají na pomoc děti se svalovou atrofií a dystrofií, autismem, EB – nemocí tzv.
motýlích křídel, mozkovou obrnou a děti s onkologickým onemocněním a kombinovanými
vadami.
- „Dejte dětem část svého srdíčka“
Radka Lavičková
-
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VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT
aneb
DĚTI DARUJÍ DĚTEM
http://www.krabiceodbot.cz
-

-

-

Již druhým rokem probíhá tato předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti ze
znevýhodněných rodin.
Radost těmto dětem dělají zase děti, které společně se svými učiteli naplní prázdné krabice
od bot dárky dle uvážení a doporučení rodičů, kterým patří dík za spolupráci. Podle seznamu
pro každou třídu žáci krabice zabalí do vánočního papíru, na ně pak vyznačí jméno, pohlaví
a věk dítěte, kterému je krabice určena.
8. 12. 2014 krabice byly krabice odvezeny a rozvezeny na „sběrná místa“

Děti to naučí myslet sociálně – že jinde na světě jsou děti, které si také rády hrají, ale přitom
jsou mnohem chudší, než ony, a že jim mohou pomoci. Ty druhé děti, které vánoční krabice
dostanou, přitom zakusí, že někde na světě jsou děti, které na ně také myslí. A postupné
rozbalování krabice a objevování, co všechno skrývá, pro ně představuje velké
dobrodružství!
DARUJTE DRUHÝM POMOC, sobě dobrý pocit!
Radka Lavičková
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… JEŠTĚ PŘIPOJUJEME DOPIS S PODĚKOVÁNÍM
ORGANIZÁTORŮ ZA TUTO DOBROČINNOU AKCI
Dobrý večer - Ahoj.
Předevčírem jsme předali sedmi neziskovým organizacím "Vánoční
Krabice od bot 2014" pro 408 dětí. Jedno plné Movano a dva Sharany
odvezly celkem 651 balíčků.
Moc děkuji Vám všem přímo i nepřímo zúčastněným za spolupráci
(jednotlivcům, rodičům a jejich dětem, paním učitelkám, které motivovaly
k účasti svoje žáky i kolegy, kterým tímto také děkuji, několika pracovním
kolektivům, zájmovým sdružením, a v neposlední řadě mému trpělivému
servisnímu týmu. Velké díky patří letos také sběrným místům kadeřnictví LeDecor v Plzni, MC Barvínek na Slovanech, Osteria DaClara v
Praze, panu Zdeňku Klimešovi ze Všerub, který nám dal k dispozici byt ke
skladování krabic, autosalonu AlgonPlus z Plzně, který zapůjčil na svoz
dodávku OPEL Movano, ISSZIV v Plzni, která poskytla prostory pro třídění
krabic a VOŠZ z Plzně, která zajistila dobrovolníky na třídění krabiček a
samotným dobrovolníkům)

Jsem si jistá, že to za tu námahu stálo a že díky Vám budou letošní
Vánoce pro mnoho rodin opravdu veselejší

Krásné a spokojené svátky
s úctou
Gábina
P. S. Po Novém roce zašlu podrobnější zprávu o cestě vašich balíčků.
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POMOZTE DĚTEM
aneb

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
http://www.pomoztedetem.cz/

-

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti
Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a
znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Každoročně je Nadací rozvoje
občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky.
Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR (podle klasifikace NUTS 2). Při posuzování
přihlášených projektů je kladen důraz především na:





zvyšování kvality života dětí,
vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a
podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

-

Již 12. rokem jsme spojenci této organizace a dvakrát jsme se zúčastnili hodnocení
podaných projektů.
Vždy v předvánočním čase, 1. adventní týden, pořádá naše škola ve spolupráci se SRDPŠ
výstavku prací žáků, jejíž výtěžek putuje na konto sbírky Pomozte dětem – Kuře. Výstavka
probíhá při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku u MěÚ, poté ve vestibulu školy.

-

Radka Lavičková
ZKAZKY 13/2014 – STRANA 30

NAŠE ŠKOLA

MOMENTKY
Z PROJEKTOVÉHO
NA NAŠÍ ŠKOLE
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Petra Kratochvílová
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NAŠE ŠKOLA – ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI

... A OPĚT NAŠI ÚSPĚŠNÍ SBĚRAČI MEDAILÍ
Jiří Churavý medaile
z různých lezeckých soutěží
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Dominik Čermák

medaile z různých soutěží TAEKWONDO 

MEDAILE ZE SOUTĚŽÍ – DESKOVÉ HRY
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Petra Kratochvílová

NAŠE ŠKOLA - OCENĚNÍ ŽÁCI

ŽÁCI BYLI NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ OCENĚNI
ZA VZORNOU REZPREZENTACI

MĚSTA KAZNĚJOV
Na konci školního roku byli tito naši nejúspěšnější žáci oceněni
na městském úřadě:

Braun Michael
Bušková Nikol
Čermák Dominik
František Hep
Gajdošík Jakub
Gajdošík Vojtěch
Galjaničová Sára
Hanzlíčková Eva
Holotová Tereza
Kabát Pavel
Kafrdová Adéla
Kopač Šimon
Korbelová Michaela
Kotas Dominik
Kreis Filip
Lopata Michal
Mareš Matěj
Matějček Ondřej
Medulová Eva
Menclová Kateřina
Němcová Petra
Polcarová Barbora
Poppová Bára
Reinvartová Karolína
Šafrová Tereza
Šimicová Monika

Petra Kratochvílová

Šubrt Dominik
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PODĚKOVÁNÍ GRAFIKOVI JANU DOLEJŠOVI
A NÁŠ NOVÝ TÝM
Paní ředitelka poděkovala našemu dlouholetému grafikovi, který pro Vás Zkazky
připravoval. Je za ním vidět spousta báječné práce. Honzo,

díky za ni!

Protože Honza navštěvuje již devátý ročník, je
načase předat pomyslnou štafetu. Tu přebral náš

nový tým grafiček.

Toto číslo je jejich
premiéra.
Zaučily se velmi dobře, co
říkáte  ?

Petra Kratochvílová
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Taky Ti připadají kluci

JEDNA Z OBYČEJNÝCH PŘESTÁVEK V 5. B

jako totální mimoňové?

Sakra, to

Neměla bys jít dál od toho
notebooku? Víš, že to úča nemá ráda,

je průšvih!!!

když se tu motáme.

Jestli, holky, ceknete, tak si
mě nepřejte!!!
Pustíme si
prezentaci o vzniku
ČR…
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No, tak tohle bude
hustý!

NAŠE ŠKOLA - FOTOROMÁN
Notebook nefunguje.
Nebyl někdo u něj o
přestávce?

Vypadá to, že je mokrá klávesnice. Neví
o tom někdo něco? Budu ráda, když se
přiznáte…

Snad si nemyslí, že se
přiznám!

Měla bych to hodit na někoho jinýho! Třeba
na Martina… Za to, že se se mnou rozešel!

Já vím, kdo polil noťas!
Byl to Martin, já ho viděla!
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Cože, co sis to vymyslela?! Já

To je strašný! Jak to,

tam o přestávce vůbec nebyl!

že jí všichni věří?

Celá třída se s Martinem přestala bavit.

Míšo, měly bysme učitelce
říct, jak to bylo.

Paní učitelko, musíme Vám říct pravdu: Notebook

Holky se rozhodly jít za paní učitelkou.

polila Sofie a teď to svedla na Martina.
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NAŠE ŠKOLA - FOTOROMÁN
Sofie, mrzí mě, že ses nepřiznala a
ještě víc mě mrzí, že sis vymyslela, že
viníkem je Martin. Zklamala jsi mě.

Omlouvám se, je mi to moc
líto. Škodu uhradím.

Dobrá…
Martine, promiň.
Odpusť mi to, jestli můžeš.

Vše je v pohodě.
Už se nezlobím.

Edita Beranová
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Na tomto čísle se podíleli …
Na tomto čísle se
podíleli:

pf 2015
KRÁSNÉ VÁNOCE
A MNOHO ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
PŘEJE KOLEKTIV AUTORŮ ZKAZEK

zbrusu nové grafičky:
Nikol Bušková,
Kateřina Menclová,
Petra Němcová,
Barbora Polcarová
•
Mgr. Petra
Kratochvílová
+ Mgr. Edita
Beranová+ Mgr. Ilona
Barbořáková + Mgr.
Pavel Duchoň +
Mgr. Ivana Kozlíková
+Mgr. Radka
Lavičková +Mgr.
Milena Mašková +
Mgr. Štěpán Vítovec +
Mgr. Václava
Vitoušová
Externí žák:

Doc. RNDr. František
Žaloudek

Články ve Zkazkách č. 13

Webové stránky školy - URL

Strana 8 – 9: Naši prvňáčci

1. září 2014 - Slavnostní uvítání prvňáčků (s fotogalerií) http://zskaznejov.webnode.cz/products/a1-zari-2014slavnostni-uvitani-prvnacku/
Vlastivědný zájezd – Mariánské Lázně – 27. září 2014 http://zskaznejov.webnode.cz/products/vlastivedny-zajezdmarianske-lazne-27-9-2014/ • Fotogalerie ze zájezdu http://zskaznejov.webnode.cz/products/a27-zari-2014vlastivedny-zajezd-marianske-lazne/
Kaznějovští žáci provázeli v Plasích - 3. října 2014 http://zskaznejov.webnode.cz/products/kaznejovsti-zaciprovazeli-v-plasich-3-rijna-2014/
Okresní kolo v přehazované - 1. místo - 8. října 2014
http://zskaznejov.webnode.cz/products/okresni-kolo-vprehazovane-8-rijna-2014/

Strana 15 - 16: Vlastivědný zájezd

strana 19 – 22: Děti z naší školy provázely
v Plaském klášteře
strana 23: Okresní kolo v přehazované 8.
10. 2014

Webové stránky školy
Webové stránky Základní školy Kaznějov Turistický průvodce pro uživatele
Kalendáře Kaznějova a Základní školy 2015
Moje město Kaznějov

http://zskaznejov.webnode.cz
http://senk.webnode.cz/products/webove-strankyzakladni-skoly-kaznejov-turisticky-pruvodce-pro-uzivatele/
http://senk.webnode.cz/products/kalendare-2015/
http://sz63tk.webnode.cz/moje-mesto-kaznejov/
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