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Milí čtenáři,
vzpomínáte na naše zamyšlení ve školním časopise číslo 4? Že ne? Budu vám tedy muset osvěžit vaši
paměť. Týkalo se NOVOROČNÍCH PŘEDSEVZETÍ. A protože v lednu už se s vysvědčením nedají dělat žádné
zázraky, možná si někteří z vás opravdu dali předsevzetí vylepšit si „skóre“ alespoň na konci školního roku (TO JE
PŘECI VÍC VIDĚT, ŽE?).
Takže ruku na srdce: Jak jste dopadli? Mohu gratulovat k výraznému nebo alespoň mírnému zlepšení?
Doufám, že ano a že vaše předsevzetí opravdu nebylo jen výkřikem do tmy.
Ať už je to tak nebo onak, kostky už jsou vrženy (jak praví klasik) a v pátek, s vysvědčením v kapse,
v tašce nebo třeba v batohu vyrážíme vstříc létu!!
Někteří se již těšíte k moři, jiní na tábor, na chatu nebo k babičce a dědovi, ale já si myslím, že je
v podstatě jedno, kde léto strávíte. Důležitější je totiž to, s kým a jak ho strávíte. S fajn lidmi je totiž všude krásně.
Takže – ať vaše prázdniny nejsou prázdné , ale naplněné krásnými zážitky.
Užijte si je, ať vám pomalu ubíhají (kéž by se to dalo zařídit, že?), dobijte své baterky a vychutnejte si ten
NÁDHERNÝ, SLASTNÝ, ÚŽASNÝ, BÁJEČNÝ, NEPOPSATELNÝ, prostě KRÁSNÝ POCIT na začátku letních prázdnin 

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO!
Petra Kratochvílová
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Činnost tanečního
kroužku
Mnohaletou tradici má v naší škole taneční kroužek, který pracuje ve dvou věkových
kategoriích.
Děti-6-10 let, junioři-11-15 let. V letošním roce měl největší úspěch taneční kroužek na
soutěži formací v Chebu 12. května, kde junioři vybojovali 1. místo se svým vystoupením „Bulvár
forever“ a děti krásné 3. místo se svým vystoupením „Králičí show“ .
Všem tanečnicím moc děkuji za jejich výkony a taneční nadšení !
Edita Beranová
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Činnost tanečního kroužku – pokračování
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Činnost tanečního kroužku – pokračování
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Exkurze
do Prahy
Dne 16. 5. zahájily třídy 4. A a 4. B školní exkurzi do našeho hlavního města
Prahy.
V 7:45 jsme nastoupili do autobusu a vydali jsme se na cestu. Po příjezdu do Prahy
byla naší první zastávkou Petřínská rozhledna.
Na Petřín jsme vyjeli lanovkou. Prošli jsme zrcadlové bludiště a vystoupali 300
schodů na vrchol rozhledny. Naší druhou zastávkou byl Pražský hrad s korunovačními
klenoty a Chrám sv. Víta s nádhernými barevnými vitrážemi. Poté jsme prošli Zlatou
uličku a po 5 minutovém rozchodu navštívili věž Daliborku.
Domů jsme se vrátili v pozdních odpoledních hodinách. Exkurze se nám moc líbila
a také byla velmi poučná a zajímavá!!
Adéla Kafrdová 4. A
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BESÍDKA PRO RODIČE
21. června 2012
Děti z 2. B si pro své rodiče připravily na závěr školního roku besídku plnou
písniček, básniček a pohádek. A protože podaly před svými rodiči vynikající
výkon, dostaly od paní učitelky slíbené překvapení – třípatrový dort.
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Besídka pro rodiče – pokračování
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Besídka pro rodiče – pokračování
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Cyklistický výlet 3. B
Celý školní rok jsme se těšili na výlet na kolech. Když nám paní učitelka oznámila, že už jsme
se ve zlobení trošku polepšili a opravdu na kolech vyrazíme, ozývalo se z naší 3. B hlasité “hurá“!!!
V úterý 26. 6. jsme vyzbrojeni cyklistickou helmou s nadšením vyšlápli ve dvou skupinkách směrem
do Trnové. Po cestě první skupina, kterou vedla Katka Beranová, schovávala úkoly, které druhá
skupina s naší paní učitelkou Beranovou plnila. V Trnové jsme si dali dobré jídlo a pití v restauraci U
Špalíka, odpočinuli jsme si, zahráli si ještě nějaké hry a vyprávěli jsme si, co obě skupiny po cestě
zažily.
Výlet byl suprový, užili jsme si spoustu legrace a posílili jsme svoji fyzičku, byl to jeden
z nejhezčích dnů v celém školním roce.
děti ze 3. B
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Cyklistický výlet 3.B – pokračování
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ANKETA – ŠKOLNÍ WEB
Začátkem června proběhla na naší škole anketa o našem školním webu. Na otázky odpovídali žáci
z 6. – 9. tříd. Našlo se dokonce i několik žáků, kteří web vůbec nenavštívili, nebo ani nevědí, jaké
webové stránky škola má.
1) Víš, jaké jsou webové stránky naší školy?
6.
7.
třída
třída
ANO
12
9
NE
7
9

8.
třída
14
0

2) Navštívil/a si je někdy nebo je navštěvuješ pořád?
6. třída
7. třída
8. třída
ANO
17
17
13
NE
2
1
1

9.
třída
12
2

9. třída
11
3

3) Co se ti na stránkách líbí a co bys naopak změnil?
Našlo se zde mnoho různorodých odpovědí. Některým se líbil vzhled stránek, design,
informace na stránkách, atd… a některým zase vůbec ne.
Celkově se ve všech třídách žáci shodli na tom, že by změnili přehlednost školního webu
a hlavně jeho vzhled.
Naopak se jim líbí školní Jídelníček, který je na webu přístupný a školní časopis ZKAZKY ,
který si tam mohou přečíst.
4) Co na stránkách chybí a čeho je tam naopak moc?
I tady se našlo mnoho různých odpovědí, ale nejčastější z nich byly, že na stránkách chybí
aktuální fotky. Mnozí dotazovaní poukazovali na to, že je zde příliš mnoho přebytečných
informací.
Hodně často se také objevovalo, že by žáci chtěli na webu elektronické žákovské knížky
a nějaké zábavné hry, vtipy apod.
Celkově se žáci ze všech ročníků nejvíce shodli na tom, že je na webu dost špatná orientace.
93% žáků se shodlo na tom, že jsou stránky nepřehledné, že je tam mnoho přebytečných
informací. Naopak jim tam chybí aktualizace fotek, přehled o tom, co se ve škole děje, jaké
akce, exkurze a výlety se připravují.
5) Máš nějaký vlastní návrh? Jak bys chtěl/a, aby stránky vypadaly?
Většina žáků by stránky předělala, nebo by alespoň částečně změnila jejich vzhled.
Hodně odpovědí se týkalo předělání barevnosti a přehlednosti stránek, některé odpovědi
toho, že by předělali informace, které tam jsou.

Celkem na otázky odpovídalo 65 žáků a většina by přivítala změny a zpřehlednění webových
stránek naší školy.
anketu připravila a zpracovala Jana Galliková , 9. A
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ANKETA 9. TŘÍDY
odpovídala paní učitelka BARBOŘÁKOVÁ
1) Kam jste chodila do základní školy a jaké byly Vaše oblíbené předměty?
do Plas, pak do Kralovic
dějepis, zeměpis
2) Proč jste se rozhodla, že budete učitelka? Neměla jste jiné sny? Nelitujete někdy toho
rozhodnutí?
Baví mě práce s dětmi, rozhodnutí určitě nelituji.
3) Máte ráda dobrodružství a chtěla byste zkusit nějaký adrenalinový sport?
Ani náhodou
4) Co Vás nejvíce potěší a co naopak Vás dokáže nejvíce naštvat?
Potěší mě upřímnost a slušnost, naštve mě vypočítavost.
5) Co pro Vás znamená štěstí?
Nepřemýšlet nad neštěstím.
6) Prozradíte nám Vaše zájmy a koníčky?
Výlety s kamarády, hrady, zámky, lyže, kolo.
7) Kdybyste měla tu možnost a mohla něco změnit na naší škole, co by to bylo?

Nyní stručně:
Oblíbená pohádka – S čerty nejsou žerty

obrázek čerpán z internetu
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Anketa 9. Třídy – odpovídala paní učitelka Barbořáková - pokračování

Oblíbený film – Homolka a Tobolka
Oblíbená kniha z dětství – 101 dalmatinů
Oblíbené jídlo – Svíčková
Oblíbená herečka – Jiřina Bohdalová
Oblíbený zpěvák – Morrison
Oblíbená květina – Gerbera

obrázek čerpán z internetu

Rychlotest:
Kniha – televize
Káva – čaj
Komedie – horor
Kočka – Pes
Kino – divadlo
Léto – zima
Maso – zelenina
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ANKETA 9. TŘÍDY
odpovídala paní učitelka HOUBOVÁ
1) Kam jste chodila do základní školy a jaké byly Vaše oblíbené předměty?
Chodila jsem do Základní školy v Ostrově u Karlových Varů.
Měla jsem ráda český jazyk, výtvarnou výchovu, přírodopis a zeměpis.
2) Proč jste se rozhodla, že budete učitelka? Neměla jste jiné sny? Nelitujete někdy toho
rozhodnutí?
Původně jsem chtěla být dětskou zdravotní sestrou jako moje maminka, ale ze zdravotních
důvodů jsem šla na gymnázium a pak na PF. Rozhodnutí nelituji. (Jen někdy, když mě naštve
nějaký žák.)
3) Máte ráda dobrodružství a chtěla byste zkusit nějaký adrenalinový sport?
Ráda cestuji, ale adrenalin nevyhledávám.
4) Co Vás nejvíce potěší a co naopak Vás dokáže nejvíce naštvat?
Potěší mě, když jsou k sobě lidé vlídní, slušní, ohleduplní. Nesnáším bezohlednost, lež,
přetvářku, hrubost a vulgárnost.
5) Co pro Vás znamená štěstí?
Štěstí – to je šťastná moje rodina, když mám kolem sebe prima lidi, když jsou všichni zdraví a
daří se jim práce.
6) Prozradíte nám Vaše zájmy a koníčky?
Již od dětství mám ráda ruční práce a malování, ráda čtu, cestuji, pracuji na zahrádce a mám
ráda zvířata (zvláště našeho pejska z útulku).
7) Kdybyste měla tu možnost a mohla něco změnit na naší škole, co by to bylo?
Stanovit jistá pravidla pro chod naší školy, nové vybavení kabinetů a učeben, přísné potírání
vandalismu.

Nyní stručně:
Oblíbená pohádka – Shrek
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Anketa 9. třídy – odpovídala paní učitelka Houbová - pokračování

Oblíbený film – Forest Gump
Oblíbená kniha z dětství – Robinsonka
Oblíbené jídlo – Palačinky s jahodami a domácí šlehačkou
Oblíbená herečka – Ivana Chýlková
Oblíbený zpěvák – Andrea Bocelli
Oblíbená květina – Orchidej nebo růže

Rychlotest:
Kniha – televize
Káva – čaj
Komedie – horor
Kočka – Pes
Kino – divadlo
Léto – zima
Maso – zelenina
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ANKETA 9. TŘÍDY
odpovídala paní učitelka VITOUŠOVÁ
1) Kam jste chodila do základní školy a jaké byly Vaše oblíbené předměty?
do ZŠ Kozojedy; oblíbený český jazyk, tělocvik
2) Proč jste se rozhodla, že budete učitelka? Neměla jste jiné sny? Nelitujete někdy toho rozhodnutí?
Toto zaměstnání se mi vždycky líbilo, lituji jen, když jsou žáci protivní.
3) Máte ráda dobrodružství a chtěla byste zkusit nějaký adrenalinový sport?
Ani ne, chci raději klid a pohodu.
4) Co Vás nejvíce potěší a co naopak Vás dokáže nejvíce naštvat?
Potěší mě slušnost mezi lidmi, naštvou mě nepříjemní lidé.
5) Co pro Vás znamená štěstí?
Být zdravá, mít šťastnou rodinu, práci, která mě baví.
6) Prozradíte nám Vaše zájmy a koníčky?
Čtení, háčkování, lenošení u moře.
7) Kdybyste měla tu možnost a mohla něco změnit na naší škole, co by to bylo?
Chování žáků k dospělým – zlepšit slušnost.

Nyní stručně:
Oblíbená pohádka – Pyšná princezna

obrázek čerpán z internetu
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Anketa 9. třídy – odpovídala paní učitelka Vitoušová - pokračování

Oblíbený film – Musíme si pomáhat
Oblíbená kniha z dětství – všechny Verneovky
Oblíbené jídlo – Vepřo-knedlo….
Oblíbená herečka – Jiřina Jirásková
Oblíbený zpěvák – Václav Neckář
Oblíbená květina – Růže

obrázek čerpán z internetu

Rychlotest:
Kniha – televize
Káva – čaj
Komedie – horor
Kočka – Pes
Kino – divadlo
Léto – zima
Maso – zelenina
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… A BUDEME UŽ JEN
VZPOMÍNAT
V září roku 2003 jsme jako prvňáčci s aktovkou na zádech překročili práh těchto školních dveří
a s určitými obavami vstupovali do nic-neříkající budovy, které ostatní říkali ŠKOLA.
Teď je červen 2012 a situace se opakuje, my s určitými obavami už naši školu opouštíme
a dotahujeme posledními krůčky devátý ročník. Nyní už půjdeme každý svou cestou.
Chtěla bych za celou naši třídu 9. A poděkovat všem učitelům z I. a II. stupně za to, co nás naučili.
Dali nám základní vzdělání, které budeme potřebovat při dalším studiu, ale i spoustu užitečných rad
potřebných k životu.
Snad za všechny můžu slíbit, že se s životem popereme, jak nejlépe budeme umět, a určitě se
těšíme někdy na shledanou.
A teď už doopravdy naposledy jen jediné ...
DĚKUJEME
Jana Galliková 9. A
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A budeme už jen vzpomínat … pokračování

HOLKY PYROMANKY 

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL 
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Noc kostelů
V pátek 1. června se na 1200 místech v naší republice opět uskutečnila akce
nazvaná Noc kostelů. V Kaznějově sice kostel není, ale máme na Staré návsi kapličku. A ta
byla letos poprvé do této akce přihlášena. Myslím, že většina kaznějovských občanů neměla
dosud možnost do kapličky nahlédnout. Koho zajímalo, jak vůbec uvnitř vypadá, zda a jak je
vyzdobena, mohl této akce využít.
U naší kapličky se v pátek v 18 hodin sešla asi stovka občanů, věřících
i nevěřících. Pan Adámek nás seznámil s historií kapličky. Postavena byla kolem roku 1630,
v roce 1892 shořela. Základní kámen nové kapličky byl pak položen o rok později. První mši
sloužil kaznějovský rodák Matěj Kožíšek.
Kapličku pro tuto příležitost vyzdobily svými výtvarnými pracemi školní i předškolní
děti. Obrázky, které se do kapličky nevešly, byly vystaveny v ŠUTRU.
Naše malá kaplička se, možná jako jediná, zařadila mezi nádherné kostely velkých
měst a malé vesnické kostelíky. Je kulturní památkou našeho města.
Alice Pokorná, 6. B

…hezká, viďte?
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Jak přišla egyptská
královna Nefertiti
ke svému jménu
(…berte s humorem   )

„Busta královny Nefertiti - čerpáno z Wikipedie“

Chudý a poctivý člověk se přel s bohatým a nepoctivým o pole. Měla je soudit
egyptská královna. Ještě před soudem přinesl ten bohatý podvodník královně překrásný
zlatý náhrdelník s drahými kameny. Královně se dárek moc líbil. U soudu pak řekla, že pole
patří bohatému. Chuďas se nad tou nespravedlností zle rozčílil a volal: „Královno, jsi nefér ty
ty,“ a hrozil jí pěstí. Ostatní se k němu přidali. Pak už bylo ze soudní síně jen slyšet nefertyty,
nefertyty!
A od té doby se jí neříkalo jinak než Nefertyty.   
Zuzana Pokorná, 3. B
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POZNÁTE ZÁHADNOU POSTAVU
TOHOTO ČÍSLA?

… PRO TY, KTEŘÍ NEPOZNALI…
ŘEŠENÍ NALEZNETE V ČASOPISE
(na poslední stránce)
ZKAZKY 6/2012 – STRANA 24

VŠEHOCHUŤ

CO JE ŠTĚSTÍ….
Víš, co je štěstí?
Je to dům, auto a chata?
Ne, štěstí je dětství,
když máma je i táta.
Víš co je štěstí?
Když máš peněz jako smetí?
Ne, štěstí je rodina,
jsou to rozesmáté tváře dětí.
Víš, co je štěstí?
Když slibuje Ti někdo modré z nebe?
Ne, štěstí je, když máš hodně lidí kolem sebe.
Štěstí je, když pro někoho něco znamenáš,
když někomu radost uděláš,
když o někoho opřít se můžeš,
když ochotně každému pomůžeš,
když někdo rád vzpomene si na Tebe,
když nechceš všechno jen pro sebe,
když vážíš si toho, co máš,
když lepšího už nic nehledáš,
když vůbec nevíš, co je závist,
když nemáš v srdci svém nenávist,
když i přes slzy dokážeš se smát,
když Tě má někdo doopravdy rád,
když umíš odpouštět a taky snít.
Štěstí je to, co každý člověk chtěl by mít.
Ne však každý o štěstí má stejnou představu,
někomu stačí málo, někdo chce bohatství a slávu.
Někdo zas touží po tom, co zrovna druhý má,
proto mnoho lidí štěstí vůbec nepozná.
Galliková Jana 9. A
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... NĚCO Z VLASTNÍ TVORBY:
Pojď ke mně blíž,
půjdem spolu hledat ráj,
neboj se již,
na lásku si se mnou hraj.
Ruku v ruce mít,
cestu rájem procházet,
štěstím a láskou žít,
slova z paměti nemizet.
Po boku druhého se toulat,
jako dvě hrdličky,
něžně si do očí povídat,
navždycky.
Anna Lukášová 8. tř.
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Proč to bolí?
Slzy polštář solí.
Snad, žes byl první,
láska má první,
na kterou se nezapomíná,
a pro niž srdce dřímá.
Proč to bolí?
Když člověk slova volí.
Abych druhého neranila,
pro přátelství neztratila.
Jen láska tady je,
a s ní vše opět ožije
Anna Lukášová, 8. tř.

ZKAZKY 6/2012 – STRANA 27

NAŠE RUBRIKY

Šéfredaktorka: Jana
Galliková
•
Redaktoři: Anna
Lukášová + Alice
Pokorná + Tereza
Seidlerová + Zuzana
Pokorná + Adéla
Kafrdová
•
Paní učitelky: Mgr.
Edita Beranová +
Mgr. Petra
Kratochvílová + Mgr.
Václava Vitoušová +
Mgr. Ivana Kozlíková
•
Externí žák:
Doc. RNDr. František
Žaloudek
TENTOKRÁT JSTE NA FOTOGRAFII ZÁHADNÉ POSTAVY NA STRANĚ 24
MOHLI NAJÍT pana ředitele JIŘÍHO HENŽLÍKA
NAŠLI MOJI RÁDCOVÉ, NAŠLI???

Webové stránky školy ke článkům
Anketa – školní web – str. 19
Poznámka externího žáka – prošli
jste si presentaci z 26. listopadu
2011? Webové stránky základní školy
jako vstupní brána do internetu – tam
je vše o školním webu
Stránky žáka 63. třídy Kaznějov –
aktuální informace

URL
Sejdeme se nad webovými stránkami spolu ve škole
Presentace se 46 snímky je zde
http://zskaznejov.webnode.cz/products/presentace-webove-strankyzakladni-skoly-jako-vstupni-brana-do-internetu/
http://sz63tk.webnode.cz/
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