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Milí čtenáři,
jsme tu opět s dalším číslem našeho časopisu, abychom vás trochu potěšili v tom tajemném
předvánočním období.
Škola není jen o učení (i když o ně jde samozřejmě především), ale jak pravil náš nejslavnější pedagog –
„Škola (by měla být) hrou“, proto pro vás naše parta redaktorů a naše grafička Bára připravili mnoho zajímavého
z naší školy.
Nabízíme časopis v trošku novém kabátě. Bára se nám, myslím, stále zdokonaluje, škoda jen, že je v již
v devátém ročníku . Znamená to, že se pomalinku uvolňuje pomyslné „křeslo“ grafika či grafičky. Baví-li tě
tvůrčí práce na počítači, máš zajímavé nápady, můžeš tuto zajímavou práci zkusit. Možná je mezi vámi někdo,
kdo by v dospělosti chtěl pracovat v redakci časopisu či novin. A to by zkušenosti získané při práci na školním
časopise určitě nebyly k zahození.
Takže – čekáme na tebe !
V tomto čísle je jako obvykle nejobsáhlejší rubrika Naše škola. Dozvíte se například o tom, jak prožili naši
páťáci prázdniny, jak se letos vydařila tradiční akce „Dravci“, o besedě s pamětnicemi, které prožily 2. světovou
válku jako malé děti, o pobytovém kurzu 9. ročníků, o statečném Siru Nicolasu Wintonovi, který za 2. světové
války zachránil před jistou smrtí mnoho českých a slovenských dětí, nebo o tom, jaká strašidla „navštívila“ naši
školu o letošním halloweenu a mnoho dalšího.
Hlavičky si můžete opět potrénovat na nové křížovce a kdo má širokou představivost, může si „vyluštit“
naši záhadnou postavu.
Chtěla bych také velmi pochválit šikovnou redaktorku Alici Pokornou ze 7. B. Jistě jste si již všimli, že patří
k našim nejaktivnějším redaktorkám !!!
Určitě se vám bude líbit i fotoromán „Petřiny nové kozačky“, který je tentokrát tak trochu detektivní  .
„Zahrála“ si v něm děvčata z devítky pod vedením paní učitelky Vitoušové.
BAVTE SE S NOVÝM ČÍSLEM!
Petra Kratochvílová

Petra Kratochvílová
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BESEDA S ŠÉFREDAKTORKOU ČASOPISU
A
Dne 4. 6. 2012 nás přijela navštívit šéfredaktorka časopisu Sluníčko a Mateřídouška Eva Bavorová společně
s ilustrátorkou dětských časopisů a knížek Andreou Popprovou. Besedy se zúčastnili žáci 4. tříd a děti
z redakce našeho školního časopisu Zkazky. Během dvou vyučovacích hodin dostaly děti možnost seznámit
se s činnostmi, které předcházejí samotnému vydání každého čísla těchto časopisů pro děti. Od samotného
návrhu jednotlivých částí a témat, zpracování obrázků od ilustrátorky až po závěrečnou formu časopisu,
která předchází tisku. Děti byly také aktivně zapojeny do vzniku nového "imaginárního" čísla časopisu.
Vymýšlely společně s ilustrátorkou název a hlavně logo, jehož cílem bylo především upoutat nové čtenáře.
Velký zájem vzbudila i soutěž, kterou pro nás redaktorka vymyslela. Úkolem dětí je v některé z hodin výtvarné
výchovy vymyslet, navrhnout a zrealizovat návrh na titulní stránku časopisu Sluníčko. Učitelky pak vyberou ty
nejlepší práce, pošlou do redakce a vítěz dostane diplom s jeho zpracovaným návrhem i s logem časopisu
Sluníčko.

Iva Zelenková
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Sokolníci ze společnosti na ochranu dravých ptáků ZAYFERUS předvedli na začátku
září tohoto roku na školním hřišti naší ZŠ ukázku výcviku dravých ptáků. Zhlédli ji se
zájmem žáci všech kaznějovských tříd ZŠ a MŠ. Měli tak možnost seznámit se
s ohroženými dravými ptáky, s jejich životem a způsobem lovu.
Dravci mají stanoviště v překrásném prostoru zahrady Lednického zámku.
Společnost Zayferus působí již od roku 1992.
Po skončení ukázky žákyně 7.B - Seidlerová, Mizerová a Pokorná - položily sokolníkům několik otázek.
Žákyně: Kolik sokolníků se o dravce stará?
Sokolníci: V Lednici máme celkem 100
dravců, stará se o ně 10 sokolníků. Zayferus
je jediná společnost v republice, která se
stará o dravce v takovém rozsahu. V našem
areálu se staráme a vychováváme i geparda
štíhlého.
Žákyně: Jak získáváte dravé ptáky?
Sokolníci: Některé dravce máme vylíhlé
z vajíček, některé jsme zakoupili.
Žákyně: Jak je možné, že vám dravci
neuletí? Nebo se vám již nějací ztratili?
Sokolníci: Ptáci pod ocasem mají vysílačky,
kterými jsou sledováni a voláni zpět. Dosud
se žádný neztratil. Jen jednou se vrátil sokol
až za šest hodin.
Žákyně: Přejeme vám ve vaší činnosti hodně
dalších úspěchů.
Naše sokolnictví je od roku 2010 zapsáno na seznamu kulturního
dědictví UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu).
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I v letošním školním roce naši žáci v rámci environmentální výchovy odjeli na pobytový kurz do skiareálu Špičák, kde poznávali přírodu Šumavy. Kurz se konal 11. – 13. 9. 2012. Žáci navštívili Pancíř,
nově upravený pramen řeky Úhlavy, Černé jezero a největší šumavský vodopád Bílá strž. Ubytováni
byli opět na chatě Blaženka, stravovali se na chatě Hanička a večery trávili v budově zvané podle
svého účelu - tělocvična. Bohužel počasí moc nepřálo, ale dobré náladě nijak neubralo 

Naděžda Pluhařová
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Ve dnech 19. a 20. září 2012 se zúčastnili žáci pátých ročníků ZŠ Kaznějov v rámci projektu Grantový Projekt
„UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ pobytového kurzu v rekreačním středisku Máj
v Plasích.
Ve středu ráno jsme vyrazili pěšky údolím Kaznějovského potoka směrem do Nebřezin a dále jsme kolem řeky
Střely došli až do Plas. Cestou jsme pozorovali rostliny a živočichy a svá pozorování zapisovali do pracovních listů.
Děti si vytvořily čtyřčlenné týmy, ve kterých pracovaly. V těchto týmech plnily i další úkoly a soutěže.
Po příchodu do RS Máj, ubytování a dobrém obědě jsme navštívili Fantasy golf v Plasích. Všichni jsme si během
hry užili „ cestu kolem světa“. Jednotlivé jamky na minigolfovém hřišti jsou totiž ztvárněny jako různá místa
na světě. Tak jsme mohli míček odpálit třeba z vrcholu sopky, z pirátské lodě nebo se trefit do pyramidy. V celém
areálu jsou také rozmístěny klece se zvířaty – taková mini ZOO. Nejvíce se nám líbil papoušek, který uměl i mluvit.
Po návratu do chatek jsme hráli v týmech různé soutěže. Po vyhodnocení jsme dostali pěkné odměny a už jsme
se připravovali na večerní táborák s opékáním špekáčků. U táboráku jsme si zazpívali naše oblíbené písničky
a na kytaru nás doprovodila p. uč. Zelenková. Když se úplně setmělo, bylo vše připraveno na noční hru. Rozsvícené
svíčky, tma, hvězdná obloha a neznámé zvuky noční přírody byly pro nás velkým zážitkem.
Ve čtvrtek jsme se probudili do chladného rána. Rovnou jsme vyběhli na rozcvičku kolem studánky Prelátky.
Rozcvička měla podobu další týmové soutěže a po snídani jsme vyrazili opět do Plas. Naším cílem byla prohlídka
kláštera. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o této památce. Zaujalo nás umění tehdejších stavitelů, kteří
postavili klášter na místě močálu a pod základy stavby museli zatlouci do země dubové sloupy. Z prohlídky jsme
spěchali na oběd a po obědě už jsme balili a těšili se domů.
Díky pomoci rodičů jsme nemuseli nést všechny svoje věci, ale naložili jsme je obětavým tatínkům do aut
a vypravili se na nádraží. Vlakem jsme se vrátili zpět do Kaznějova. Kurz se nám všem moc líbil. Přínosem pro nás
bylo hlavně lepší poznání blízkého okolí, jeho přírody, památek a historie. Měli jsme možnost se vzájemně poznat
i s našimi kamarády ze sousední třídy, spolupracovat a zasoutěžit si v krásném prostředí přírody kolem Plas.

Pavla Záturová
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PODZIMNÍ VLASTIVĚDNÝ VÝLET
V sobotu 13. října jsme se již popáté připojili k dolnobělské škole a vydali se s nimi po krásách naší vlasti.
Tentokrát jsme navštívili Žatecko-kraj chmele. Nejprve jsme v Žatci zašli na malou procházku do Klášterních zahrad
a potom jsme si prohlédli místní muzeum. V areálu Chmelařského muzea nás pobavil labyrint-cesta mezi chmelovými
žoky se zrcadly a světelnými efekty. Také jsme tam vystoupali až na vrchol Chmelového majáku, odkud je výborný
rozhled do okolí.
Za zmínku stojí i Chmelový orloj a na náměstí nejmenší chmelnice na světě. Odpoledne bylo ve znamení
kamenů a hlíny. V přírodním parku Džbán u Kounova jsou celé řady kamenů (nejasného stáří i původu) rozestavěné
dávnými obyvateli. My jsme prošli dvě tyto řady a viděli i největší kameny Pegas a Gibon. Poslední zastávka byla
v hrnčírně v Mutějovicích. Pan hrnčíř z hroudy hlíny doslova vykouzlil nádherný džbánek a pak nás posadil za
hrnčířský kruh.
Celá sobota rychle utekla, dokonce i počasí nám nad očekávání přálo. Jako pokaždé jsme byli spokojeni a to si
troufám říct i za rodiče našich žáků, kteří s námi poprvé vyrazili. Děkujeme a těšíme se na jarní výpravu.

Ivana Kozlíková
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Filmové představení:
„Nicolas Winton – Síla lidskosti“ - 29. 10. 2012

V pondělí 29. 12. se žáci 5. až 9. tříd zúčastnili projekce dokumentárního filmu „ Nicolas
Winton – Síla lidskosti“ režiséra Matěje Mináče, který získal řadu ocenění. Film vypráví
o záchraně 669 českých a slovenských dětí v roce 1939 před jistou smrtí. Sir Nicolas Winton
vypravil z okupované Prahy do Londýna 8 vlakových souprav. Letos oslavil 103. narozeniny.
Po zhlédnutí dokumentárního filmu dramaturg pořadu pan Zdeněk Tuliz žákům vyprávěl
o vzniku tohoto filmu, o svém osobním setkání se Sirem Wintonem. Žáci měli možnost zeptat se
na spoustu věcí. Pan Tuliz řekl dětem, aby si představily, že děti v jejich letech a mladší
opouštěly své rodiče a netušily, že je už nikdy neuvidí. Žáci naší školy se zapojili také do podpisu
petice, aby byla Siru N. Wintonovi udělena Nobelova cena míru za jeho čin.
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Někteří se zapojili také do literární soutěže. Měli popsat dobrý skutek, který vykonali.
V závěru besedy náhodně vylosovaní žáci obdrželi neprodejnou publikaci o těchto dětech.

Naděžda Pluhařová
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BESEDA S PAMĚTNICEMI

Dne 31. října 2012 se žáci 8. A a 9. tř. zúčastnili besedy s pamětnicemi, které jako děti zažily II. světovou
válku. Jejich rodiče nacisté popravili spolu s dalšími 288 oběťmi v koncentračním táboře v Mauthausenu, protože byli
podezřelí ze spolupráce s parašutisty z operace Antropoid. V rámci této operace byl 27. května 1942 spáchán v Praze
atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté se za tento čin českému národu velmi
mstili a následně byly vypáleny obce Lidice a Ležáky. O tom, že po atentátu byly popraveny i další oběti nejen ze
zmíněných Lidic a Ležáků, se ale příliš nemluví. Pamětnice vyprávěly o životě za války, kdy měly být převychovány
podle ,,nacistického vzoru“, měly mluvit pouze německy, dostaly nová jména, na ta svá původní česká měly
zapomenout a měly zakázáno je komukoliv říci. Popisovaly velmi těžké podmínky, ve kterých žily ony samy, ale také
další děti, se kterými byly ubytovány v Praze v bývalém hotelu Jenerálka a následně byly odvezeny na
Moravu do Svatobořic, kde se dočkaly konce války.
Tyto okamžiky naší historie je velmi nutné si připomínat, abychom si uvědomili, že díky vítězství nad nacistickým
Německem dnes máme svobodu a demokracii a že tedy oběti války nebyly zbytečné. Je ale také důležité si uvědomit,
že svoboda a demokracie se musí pěstovat a národy stále musí usilovat o jejich zachování. Ne pro všechny generace
toto bylo a je samozřejmostí.
Za vzpomínání ještě jednou velmi děkujeme.

Ilona Barbořáková
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HALLOWEEN
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Plaský vandrovník je cestovatelský ekofestival,
kterého se v rámci EVVO zúčastnili žáci šesté
a sedmých tříd. Festival pořádal ENVIC Plasy.
Kaznějovští žáci se do Plas vydali pěšky přes Rybnici
a přes plochu letiště v Plasích. V kině od 10. hodiny
viděli komentovaný film o vědecké výzkumné cestě
přírodovědného oddělení Moravského zemského
muzea v Brně pod vedením zoologa, cestovatele a
fotografa Miroslava Šebely. Zoolog Miroslav Šebela
přivezl z expedice z Ekvádoru různé druhy
sladkovodních ryb z povodí řeky Rio Curatay a Rio
Cononaco. Po filmu se děti mohly ptát přímého
účastníka expedice pana Jana Veselého na jeho
zážitky z Amazonie.

Naděžda Pluhařová
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A JE ZDE OPĚT NAŠE ZÁHADNÁ POSTAVA
KDOPAK JE TO TENTOKRÁT??????

ŘEŠENÍ V ČASOPISE…..HLEDEJ!
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VELKÝ HISTORICKÝ OBJEV V KAZNĚJOVĚ!!
Velkou zajímavostí z historie našeho města je most,
který byl odkryt při úpravách terénu pro nové náměstí.
Most se nachází v místech, kde již od středověku
probíhala hlavní silnice z Plzně na Kralovice, Žatec a pak
dále do Saska. Po obou stranách tuto silnici lemovaly
velké rybníky, propojené potokem. A právě tento
potok bylo třeba přemostit. Po původní dřevěné lávce
bylo nutno vybudovat bytelný kamenný most, který
odpovídal sílícímu obchodnímu provozu.
Most pochází z 15. až 16. století. Stáří mostu bylo
určeno podle dvou drobných zlomků tmavé režné
keramiky bez glazury. Most se tak stal nejen nejstarší
dochovanou památkou v Kaznějově, ale zároveň
jedním z nejstarších známých mostů v celých západních
Čechách.
Dochované zbytky mostu byly pečlivě zakryty
geotextilií a opět zasypány. Nejstarší známá památka
v Kaznějově bude odpočívat pod povrchem nového
náměstí.
Archeologický výzkum prováděl v Kaznějově Mgr.
Martin Čechura ze Západočeského muzea v Plzni.

Takhle hezky se nazývá divadelní hra,
kterou poprvé uvedlo naše ochotnické
divadlo Štace v Šutru už v červnu.
Představení jsem viděla, ale určitě se
půjdu podívat ještě jednou. Dámy,
o které se ve hře jedná, sice dámami
nejsou, ale zato jsou hodně veselé,
stejně jako je celá hra. Kdo se rád
hodně směje, měl možnost tuto
komedii zhlédnout ještě 5. a 6. října.
Štaci se to povedlo!

Alice Pokorná -7.B
Obrázky čerpány z internetu.
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AGILITY KAZNĚJOV
Jak to všechno začalo?
Jak už jistě víte, agility je sport odvozen od koňských dostihů, je to sport, kde
se běhá místo s koněm se psy. Páníček běhá po boku a dává svému psovi povely. Je to
něco jako v rallye: řidič (pes), kopilot-navigátor (páníček).
U nás v Kaznějově se koná agility už od roku 2009, ale před ním tu byl a ještě
je kynologický klub. Naše cvičiště je u hřbitova na bývalém fotbalovém hřišti.
Na fotbalovém hřišti byla dřevěná bouda, kde fotbalisté měli klubovnu. Zde
se uskladnily věci, co se potřebovaly ke kynologickému výcviku. Poté, co začalo
v Kaznějově vznikat agility, bouda se zbourala a místo ní se na hřiště přivezly buňky. První
buňka (na obrázku vlevo) slouží jako sklad pro překážky a druhá (vpravo) slouží jako
klubovna. Po vyložení buněk se nechaly přivést kotce (boudy).
Postupem času se nechala přivézt ještě jedna buňka, nechal se udělat
přístřešek před klubovnou a třetí buňkou. Na hřišti se nechaly vytáhnout brány a zábradlí.
Ještě dnes se dělají malé úpravy.

Martin Kreis – 7.A
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SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
V našem městě se konala soutěž v hasičském sportu. Soutěžilo se ve štafetě dvojic
a v běhu lesem, při kterém účastníci plnili různé úkoly, například znalost uzlů a
zdravovědu. Soutěže se zúčastnilo 28 družstev. My, kaznějovští hasiči, jsme měli dvě
družstva. První družstvo skončilo na 17. a druhé na 27. místě.

Petr Bohuslav – 7.A
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Kaznějovští hasiči mají radost z nového požárního vozu, a protože se o ni chtěli podělit i
s ostatními Kaznějováky, pozvali je v sobotu 22. září 2012 na slavnost do požární zbrojnice.
Důvod k oslavě skutečně měli. Nová cisterna zn. Tatra představuje nejmodernější techniku,
která pomůže našim hasičům ještě lépe chránit veřejný i soukromý majetek před ohněm.
Nové hasičské auto stálo téměř 6 mil. Kč. Bylo pojmenováno po nejstarším členu naší požární
jednotky
a držiteli nejvyšších hasičských vyznamenání, panu Jiřím Müllerovi, Fousáč.
U požární zbrojnice byla k vidění také požární technika hasičských jednotek ze širokého okolí.
Slavnosti se zúčastnil hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec a jeho náměstek pan Ivo
Grüner.

Z filmu ,,Jak dostat tatínka do polepšovny“

Alice Pokorná -7.B
Obrázek čerpán z internetu.
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Než si koupíme štěně nebo psa musíme vědět, jestli mu
budeme moci dát veškerou lásku a péči, kterou tolik
potřebuje.
S pejskem si musíme také hrát a mazlit se s ním. Je jako
člověk, ale na rozdíl od některých dospělých je pes hravější
až do několika let.
Někteří lidé dávají psům jídlo, které nesmí, jako jsou
brambory, čokoláda a mnoho dalších. Tato jídla jsou pro
pejska nevhodná a někdy i nebezpečná. Pejsci smí jíst
konzervy pro psy, pamlsky. Ale pozor, každý je jinak velký
a potřebuje přiměřené množství potravy. Nesmíme je
překrmovat! Měli bychom s nimi také běhat, aby
neztloustli. Pejsci stejně jako lidé také musí dodržovat pitný
a jídelní režim.
Psi jsou super, je na nich pořád co pozorovat, a dokonce
se od nich můžeme i něčemu přiučit.

Tereza Adámková - 5. A
Obrázky čerpány z internetu.
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O letních prázdninách jsem byl s mámou a tátou
v jižních Čechách.

Protože jsme bydleli nedaleko zámku Hluboká,
rozhodli jsme se, že městečko i zámek navštívíme. Když
jsem s rodiči vyšel kopec k zámku, přečetl jsem si na
plakátu, že se právě koná na Hluboké královský rytířský
turnaj. Protože mě rytíři velmi zajímají, přemluvil jsem
rodiče, abychom na turnaj šli.
Na velkém prostranství jsem uviděl velký stan se
stájemi pro koně. U stájí bylo místo pro turnaj. Sedl jsem si
s mámou na dřevěnou lavici a čekal, co bude. Ze stanu
postupně vyjelo 6 jezdců na koních. Sledoval jsem, jak
bojují se dřevci, jak hází kopí na cíl, jak se trefují v rychlosti
do dřevěného panáka, či jak zápasí muž proti muži.

Při vstupu na turnaj jsem dostal od šaška barevnou
stužku, kterou jsem pak přivázal na dřevec rytíři, kterému
jsem fandil. Během turnaje jsme se velmi nasmáli, protože
rytíři dělali různé blbosti.

Když turnaj skončil, koupil jsem si na památku
plakáty s rytíři a doma jsem si je nalepil na zeď.

Martin Šusta 5. B
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A MÁME TADY OSMISMĚRKU
PRO CHYTRÉ HLAVIČKY! 
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tuleň,
anténa, fixy,
guma, noha,
housle, míč,
fiala, loto,
exploze, sen,
tuba,
Austrálie,
lano, Ota,
golf, ucho,
oči, ano, kov,
kos

Jitka Šrámková 4. A
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Na koho tu
číhám?

1. Koho lovili indiáni na prérii?
2. Z kterého jsem kmene?
3. Jak se jmenovala moje sestra?
4. Kdo jsou původní obyvatelé Ameriky?
5. Jak se jmenuje můj kůň?
6. Jak se jmenuje kůň mého pokrevního
bratra?
7. Koho jsem si chtěl vzít za ženu?

TAJENKA Číhám tu na …

Obrázek Vinnetoua převzat z Googlu

Zuzana Pokorná 4. B
4. A
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Čtyřsměrka
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Učitel v páté třídě zdůrazňuje význam široké slovní zásoby: „Použijete jedno slovo
Bota
desetkrát za sebou a zůstane vám to celý život.“ Z konce třídy se ozve tichý hlásek: „Tereza,
Tereza, Tereza, Tereza, Tereza, Tereza, Tereza, Tereza, Tereza, Tereza!“

Učitelka říká žákům: „Zvykejte si na větší samostatnost při učení. Jste ve 4. třídě a vaši
rodiče už na probírané učivo nebudou stačit!“

„Maminko, má rozinka nožičky?“ „Ne, nemá miláčku.“ „Aha, tak to jsem asi snědla
broučka.“

(vtipy z časopisu ABC), Klára Beránková
K
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Holky obdivují Petřiny nové kozačky.
Ty jo, ty kozačky jsou
božííí! Kdes je koupila?
JŮŮ
Holky odchází na hodinu.

A nebojíš se, že ti je
někdo ukradne? Dej
si na ně bacha!

Petra zůstala sama v šatně.

A co když mi je
vážně někdo
ukradne?

Dám si je do tašky a
raději si je vezmu
s sebou. Jistota je
jistota!
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Skvělý. Budu
je mít
alespoň na
očích.

Mmm. Já vím.Je
senzačníííííí!

Už jsi viděla toho nového kluka od
vás z ulice? Včera jsem s ním
mluvila a je strašně milej.

Holky jdou z oběda. Povídají si a na kozačky si ani
nevzpomenou …
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Petra přichází do třídy.

FOTOROMÁN

Úááááá ! Kde jsou
moje kozačky?!?!?!?

Kdo mi vzal moje
kozačky? Přiznejte
se! Holky, to fakt
není sranda!
Petra začala obviňovat své kamarádky,
že jí vzaly její nové kozačky.

Já ti je rozhodně nevzala! Já i
Anička jsme přece celou dobu
byly s tebou!!!

Já? To
nemyslíš
vážně!?

Péťo? Nehledáš kozačky?

Zůstaly ve třídě.

Najednou přišla Anička i s Petřinou taškou…

Já na ně
zapomněla.
Moje botičkýýýý!
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To od ní bylo
hnusný!

Holky jsou na Petru naštvané, obvinila je neprávem
z krádeže, i když si sama kozačky odnesla do třídy.

To fakt
přehnala!
Petra se holkám omluvila.

To jsem tomu ale dala.
Nejraději bych se
neviděla…

Promiň, Aničko, neměla
jsem tě obvinit. Moc mě to
mrzí. Jsem trubka!

Vše dopadlo dobře a holky Petě odpustily a
odcházejí společně na odpoledku.

KONEC
ÚČINKOVALA
DĚVČATA
Z DEVÍTKY 
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Po dohodě s ředitelkou školy Mgr. Hanou Patrichiovou
mají od 2. srpna 2012 webové stránky školy nový
design i obsah.
František Žaloudek – administrátor webu a žák 63. třídy
ZŠ Kaznějov

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Doufáme, že
zde naleznete vše, co hledáte a co Vás zajímá, že
Vám na nich poskytneme všechny potřebné
informace o životě a práci žáků i zaměstnanců
naší školy. Případně nás neváhejte kontaktovat a
sdělit nám Vaše náměty, názory, prosby a
připomínky. Je naším společným zájmem, aby
stránky školy přinášely všechny důležité
informace, které Vás zajímají. Děkujeme Vám za
Vaši přízeň.
Trochu odkazů: Mapa stránek • Aktuální jídelníček •
ZKAZKY • Rozvrhy
Prezentace webu na ŠenKu :
http://senk.webnode.cz/products/webove-strankyzakladni-skoly-kaznejov-turisticky-pruvodce-prouzivatele

Články ve
Zkazkách č. 7

Fotogalerie na webu školy
ke článkům (URL)

Naše škola – 1.A a 1.B
– strana 3 - 14

Fotogalerie: 3. září 2012 - Slavnostní uvítání prvňáčků http://zskaznejov.webnode.cz/products/a3-zari-2012-slavnostni-uvitaniprvnacku/
Draví ptáci opět u nás
Fotogalerie: Chování a výcvik dravců – strana 16
http://zskaznejov.webnode.cz/products/chovani-a-vycvik-dravcu1/)
Pobytový kurz 9. tříd na Špičáku
Fotogalerie: Pobytový zážitkový kurz: Šumava – Špičák - 11. - 13. září 2012
Šumavě – strana 17
- http://zskaznejov.webnode.cz/products/pobytovy-zazitkovy-kurzsumava-spicak-11-13-zari-2012/
Pobytový zážitkový kurz 5. Tříd Fotogalerie: Září 2012 - Zážitkový pobytový kurz Plasy - rekreační středisko
v rekreačním středisku Máj – strana "Haul"(dříve"Máj") - http://zskaznejov.webnode.cz/products/zari-201218
zazitkovy-pobytovy-kurz-plasy-rekreacni-stredisko-haul-drivemaj-/
Podzimní vlastivědný výlet – strana Fotogalerie: 13. října 2012 – Podzimní vlastivědný výlet 19
http://zskaznejov.webnode.cz/products/podzimni-vlastivedny-vylet-1310-20121/
Halloween – strana 23
Fotogalerie: 31. října 2012 - Halloween ve 3.A a 3.B
http://zskaznejov.webnode.cz/products/a31-rijna-2012-halloween-ve-3-aa-3-b/
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Webové stránky školy – http://zskaznejov.webnode.cz
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