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Naši žáci a žáčci ☺
V tomto školním roce 2018/19 navštěvuje naši základní školu
celkem 330 žáků, z toho máme 199 žáků na 1. stupni a 131 žáků
na 2. stupni. Kromě prvňáčků nám přibylo celkem 11 žáků
z různých škol (z Obory, Třemošné, Aše a Žihle).
První třídu navštěvuje celkem 25 nových žáčků. Přejeme našim
prvňáčkům, aby se jim na naší škole líbilo a dařilo a aby tu zažili
spoustu radostných okamžiků ☺
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Co nás čeká
Žáky naší školy čeká ve školním roce 2018/2019 celá řada kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí,
mohou se zapojit do několika kroužků na naší škole, ze kterých se například velké oblibě těší kroužek
keramiky, chovatelský a kroužek stolního tenisu. Opět budeme soutěžit v rámci projektu Recyklohraní,
1. stupeň se opět zapojí do mezinárodní matematické soutěže Klokan, navštíví muzikál Královna Kapeska
v divadle Hybernia v Praze, 4. a 5. třídy navštíví dopravní hřiště, 5. ročníky spalovnu odpadů v Černošíně,
zapojíme se do aktivit Střediska volného času Radovánek (například deskové hry), některé třídy ve spolupráci
s městskou knihovnou vyslechnou zajímavé přednášky, proběhne soutěž dětských recitátorů. Před Vánoci
uspořádáme prodejní výstavku „ Pomozte dětem“, nezapomeneme navštívit naše seniory v Domě
s pečovatelskou službou, uspořádáme pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. Nesmíme zapomenout
na lyžařský výcvik, který je organizovaný pro žáky 7. tříd a na jazykový zájezd do Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska. Několik tříd do konce ledna ještě navštíví expozice Science Centra Techmania
v Plzni. Také jsme zapojeni do MAP Kralovice, do sítě škol ŠUŽ, do projektu „Ovoce a zelenina do škol“
a „Mléko do škol“, do projektů SŠ Kralovice, SOU stavebního Plzeň, G a SOŠ Plasy. Všechny třídy 2. stupně
vyslechnou přednášku manželů Špilarových o Maroku. V rámci celoškolních projektů je například vyhlášena
výtvarná soutěž „100 let státu“. O všech zajímavých akcích Vás budeme průběžně informovat v Kaznějovském
zpravodaji nebo v pravidelných vydáních školního časopisu Zkazky (Z KAZnějovské základKY) a na webu naší
školy zskaznejov.webnode.cz.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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kreslíme na
ŠKOLNÍ
ZAHRADĚ
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Pobytový zážitkový kurz zaměřený na EVVO
a turistiku
Jako každým rokem, také letos, od 11. do 13. 9., se žáci 9. ročníků zúčastnili pobytového kurzu
na Špičáku na Šumavě. Nejnáročnější snad byla cesta tam i zpět vlakem, protože nás čekaly hned 2 výluky
na trati, a to znamenalo rychlé
přesuny z vlaku do autobusu
a naopak. Byli jsme ubytováni
ve Ski areálu Špičák v chatě
Blaženka a stravovali jsme se
v chatě Hanička. V úterý 11. 9.
jsme lanovkou vyjeli na vrchol
Špičáku, porozhlédli jsme se
po okolí z rozhledny.
Od rozvodí jsme pokračovali
k Černému jezeru, které jsme
obešli a přitom objevili
zajímavou lavičku. Povídali
jsme si o vývoji šumavských
jezer, o horninách a rostlinách,
které jsme viděli. K chatě
Blaženka jsme se vrátili cestou
přes Špičácké sedlo. Druhý den
jsme pěšky vystoupali
na Pancíř, dále pokračovali
po červené směrem na Můstek,
Prenet a došli jsme až
do Zelené Lhoty, odkud jsme se
vrátili na Špičák vlakem. Cesta
dala mnohým hodně zabrat. Večer jsme hráli
na sjezdovce přírodovědně zaměřené hry. Ve čtvrtek
dopoledne jsme ještě navštívili druhé ledovcové jezero
v okolí – Čertovo a pak po obědě nás čekala cesta domů.
Po celý pobyt nás doprovázelo krásné slunečné počasí.
Mgr. Naděžda Pluhařová

Profil trasy z 12.9.2018
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Žáci třetích ročníků navštívili Techmánii v Plzni
Po krásných slunečních prázdninách jsme se zase vrátili do školních lavic. Nyní už jsou z nás třeťáci.
Začátek školního roku byl pro nás pozvolný, abychom si prý na školu postupně zase zvykli. Hned druhý týden
pro nás třeťáky paní učitelky připravily výlet. Nebyl nikam daleko.
Jeli jsme autobusem jen do Plzně. V Plzni
jsme navštívili Techmánii (Science center), která
je umístěná ve dvou továrních budovách v areálu
Škodovky. Ve větší budově je Science center (již
od roku 2008) a menší budova Je od roku 2013
planetáriem. Science center je místo, kde se my
děti (ale i dospělí) hravě seznamujeme
s přírodními vědami, technologiemi a vůbec
světem kolem nás. Zde se můžeme učit,
objevovat a přicházet na kloub různým věcem.
Můžeme zde najít odpovědi na různé naše otázky. Vždyť interaktivní exponáty jsou na ploše 10 000 𝑚2 . Celý
den je zde co dělat a dokonce se můžeme všeho dotknout, což je nám jinde zakazováno.
Hned po svačině v tamní jídelně jsme se nedočkavě rozběhli po různých exponátech. S nimi jsme
manipulovali, hýbali, točili i po nich běhali, skákali a dováděli. Hluku a křiku bylo hodně.(Ještě že tady nebyly
děti z jiných škol.) Byli jsme z toho všeho pěkně zpocení a červení ve tvářích. Nejdříve nás zaujalo probíhání
našikmo postavené místnosti a hned poté i obří jojo. S vědou a technikou jsme se opravdu seznámili
na vlastní oči, vlasy i kůži.
Ani jsme si nestačili všechno vyzkoušet a už jsme se museli přemístit do druhé budovy – budovy
planetária. Jedná se o jediné 3D planetárium v Česku. Zde se promítají naučné filmy (ve 2D i 3D) na kulovou
plochu o průměru 14 metrů a je zde 90 míst k sezení. Filmy jsou promítány v češtině, angličtině či němčině.
Promítají se zde nejen naučné filmy, ale mohou zde probíhat i živě komentované pořady o vesmíru.
Pro nás byl připraven animovaný příběh ve 3D s názvem Polaris. Polaris byla vesmírná raketa, kterou
spolu postavili hlavní hrdinové příběhu – lední medvěd Vladimír, který žije sám na severním pólu,
a jeho kamarád tučňák James – z jižního pólu. Tučňák se zabývá vědou, a tak se dostane až na severní pól
k lednímu medvědovi. Oba jejich domovy jsou od sebe nesmírně vzdálené, ale přesto se tyto domovy jeden
druhému podobají – je na nich totiž věčná zima a den a noc tam trvají půl roku. Spolu se oba hrdinové snaží
vyřešit tajemství polární noci. Během bádání postaví ledovou observatoř a také ze staré ponorky raketu
Polaris, která je vlastně vesmírnou ponorkou. S ní putují kolem naší planety či zažívají nebezpečí při průletu
prstenci planety Saturn. Nakonec vše vyřeší a přistanou s vesmírnou ponorkou na jižním pólu, kde tučňák
James seznamuje ledního medvěda Vladimíra se svými přáteli – tučňáky. Tento film byl veselý, dobrodružný
i poučný. K pohodě při jeho sledování přispěly i hlasy Richarda Genzera a Michala Suchánka, kteří namluvili
hlavní představitele filmu.
Po ukončení filmu jsme se zase rozběhli kolem, ale tentokrát po planetáriu. Zde jsme se také před
odchodem z planetária společně vyfotili. (Tedy kdo chtěl.)
Opět jsme přešli z budovy planetária zpět do budovy Techmánie, neboť zde pro nás byly připraveny
pokusy s Van de Graaffovým generátorem, ze kterého nám vstávaly vlasy na hlavě. Tím byl náš program
vyčerpán a mohli jsme spokojeně odjet zase zpátky do kaznějovské školy. Na tento povedený výlet budeme
určitě (i paní učitelky) dlouho vzpomínat. Určitě si Techmánii nenechte ujít a někdy ji, stejně jako my,
navštivte.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Slučák šestých ročníků
Ve čtvrtek 27. 9. měli žáci obou šestých tříd společný slučovací den. Nejprve hráli ve
třídách zajímavé hry jako Bingo či Tichou poštu, poté odešli na místní koupaliště na společný
fotbal, vybíjenou a další sportovní aktivity. Prožili jsme krásný společný den a žáci se navzájem
dobře seznámili.
Mgr. Václava Vitoušová, Mgr. Jiřina Brejníková
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Vlastivědný zájezd
Již několik let jezdí žáci naší školy na „Vlastivědné zájezdy“, které
pořádá ZŠ v Dolní Bělé. Dobrovolníci z 2. - 8. tříd, kteří rádi cestují, se těší
na dva výjezdy v každém školním roce. Jeden se koná vždy na jaře a druhý
na podzim. A ten se právě na konci září uskutečnil. A protože jsme si
slíbili cestování po lázních, nesl se i tento „vlasťák“ v duchu lázeňském.
Tentokrát jsme se vypravili do méně známých lázní v obci Kyselka,
které také někdo může znát pod jejich starším názvem Kysibl. Nachází se
tam Ottův pramen, který je znám spíše jako Mattoniho minerálka.
Navštívili jsme tam nedávno zrekonstruované Mattoniho muzeum, jehož
prostory dříve sloužily jako stáčírna minerální vody. Jeho expozice nabízí
mnoho historických dokumentů a exponátů (skleněné lahve, etikety,
sochy…), ale také moderní animované projekce. Poté jsme se prošli
naučnou stezkou s několika zastaveními či vyhlídkami a samozřejmě jsme
si slavný pramen ochutnali. Krásný byl pohled na uměle vytvořený
Mattoniho vodopád, který si sám podnikatel nechal vystavět.
Další zastavení bylo ve městě Ostrov, kde jsme měli zajištěnou
prohlídku kostela a dvou kaplí.
Paní průvodkyně zde velmi pěkně nastínila historii těchto krásných
staveb a dětem přiblížila život v době baroka ( mluvila o oblékání, o tom
z kolika chodů a z čeho se skládal jídelníček a také např. o vzdělávání ).
Po procházce zahradami kolem zámeckého areálu nesměla chybět návštěva cukrárny a nakonec „ odpočinek“
na dětském hřišti s trampolínou, prolézačkami a lanovou dráhou.
Při zpáteční cestě žáci v autobusu stihli vyřešit dva rébusy, pomocí otázek a odpovědí si shrnuli nově
získané informace a proběhla také tradiční tombola.
Domů jsme přijeli večer nejen s mnoha zážitky z krásně prožitého dne, ale i s mnoha novými
vědomostmi a dárečky buď nakoupenými po cestě, nebo získanými z bohaté tomboly.
Myslím, že mohu za všechny jednohlasně prohlásit: „ Už teď se těšíme na další vlastivědný zájezd
!!!“☺
Mgr. Ivana Kozlíková

ZKAZKY 23 / 2019 – STRANA 12

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Dívky vaří
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CO?

SÁZENÍ lípy k 100. výročí republiky

KDY? říjen 2018
KDO? Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Petr Sýkora, vedení ZŠ
Kaznějov a žáci
KDE? před ZŠ Kaznějov
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Přednáška „ Maroko“
V souvislosti s environmetální výchovou ve středu 3.10. 2018 žáci 4.B a žáci celého
II. stupně vyslechli dvouhodinovou přednášku o Maroku, zaměřenou na geografii, historii
a biologii daného místa, na společenské aspekty této oblasti na severu Afriky, kterou
pro ně připravili cestovatelé manželé Václav a Lenka Špillarovi. Přednášky se uskutečnily
v prostorách nově opraveného kina. Pan Špillar seznámil žáky s geografií a historií tohoto
státu, velice zajímavě vyprávěl o různých lokalitách, o kultuře a architektuře, o způsobu
života. Vyprávěl o cestování v této zemi, protože s manželkou cestují individuálně, jak říkají
na vlastní pěst s baťohy na zádech, často hledají ubytování u místních obyvatel. Žáci se tak
zajímavou formou dozvěděli spoustu informací o životě v této zemi. O přestávce se mohli
žáci na cokoliv zeptat, mohli si zakoupit jejich cestopisné knihy nebo zajímavé pohledy.
Přednáška splnila svůj výchovně vzdělávací účel.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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Beseda žáků 3. A v knihovně
V listopadu 2018 navštívili žáci 3. A místní knihovnu v Kaznějově. Mile je přivítala paní
knihovnice Tůmová, která si pro žáky tentokrát připravila besedu o detektivkách pro děti.
Po usazení dětí v knihovně jim vysvětlila, co je to detektivka. A co to vlastně detektivka je? Jedná
se o jeden z nejoblíbenějších typů zábavné literatury, ve které se něco musí odkrývat, odhalovat.
Detektivky mají zápletku založenou na zločinu, po jehož pachateli pátrá detektiv. Pachatel
je nakonec odhalen a potrestán. Původně byly detektivky určené pouze pro dospělé. Dnes se píší
detektivky i pro děti. Ty jsou především dobrodružné a jedná se o tajemné příběhy většinou party
mladých hrdinů, které řeší záhady, zločiny a snaží se vypátrat pachatele.
Paní Tůmová připravila pro děti detektivní knihy, které mohou žáci vidět v dětské knihovně
v Kaznějově. Dále hovořila především o autorech, kteří tyto knihy píší. Jeden z nejznámějších
autorů dětských detektivek je pan Thomas Conrad Brezina (narozen 1963 v Rakousku ve Vídni,
v současnosti bydlí a pracuje v Londýně), který píše knihy série Klub tygrů, Klub záhad, Dračí srdce,
Případ pro Tebe a Tygří partu, Čtyři kamarádi v akci, Expedice Kolumbus. Jeho knihy jsou plné
napětí, záhad a tajemných příběhů a my můžeme být přitom. Jeho knihy obsahují kouzelnou
detektivní lupu nebo dračí meč, pomocí kterých rozšifrujeme texty a pomůžou nám odhalit
i důležité skutečnosti a hledat správné odpovědi. Svoji první knihu napsal tento spisovatel
už v 8 letech. Dnes je mu 55 let a jeho knihy vydávají po celém světě. Již jich napsal více než 500
kusů.
Potom paní Tůmová přečetla dětem úryvek z jeho knihy Démon ticha.
Dětské detektivky psala např. i britská autorka Enid Mary Blytonová (1897 – 1968), jejíž
původní povolání bylo – učitelka. Její knihy jsou série – Správná pětka či Tajná sedma.
Některé romány nás dokonce zavedou do historie, takže se můžeme i poučit třeba o tom,
jak se dříve žilo. Tyto knihy jsou například ze série Děsivé dějiny od autora Williama Terence
„Terry“ Deary, což je anglický spisovatel a historik (narodil se 1946).
Mnohé z výše
jmenovaných knih
ležely před dětmi
vystavené na stole.
V závěru besedy
si je žáci mohli všechny
prohlédnout a vypůjčit
si nějakou knihu domů.

Zapsala: Soňa Tůmová,
Mgr. Zdeňka Havlenová
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…a třeťáčci ještě jednou:

Beseda žáků 3. B v knihovně – 22.11.2018
Pro žáky 3.B připravila p. Tůmová zajímavou besedu o knihách s detektivní zápletkou. Žáci postupně
zjistili, co takových knížek už znají, četli je či je mají doma v knihovničce. Nakonec děti vyplnily anketu
s otázkami „Čím vynikají“ či „ Co rádi dělají“. Napsali o sobě velmi zajímavé postřehy. Díky této besedě
se děti posunuly o krůček k tomu, že si občas vezmou do ruky knížku místo mobilů či tabletů.
Mgr. Libuše Sajnerová
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4. B TISKNE
GRAFIKU…..
Žáci 4. B si vyzkoušeli tisk na grafickém lisu jako
opravdoví umělci ☺
Nejprve si vytvořili matrici, kterou poté natřeli
grafickou barvou, vložili do lisu, zatočili „kormidlem“ a
obrázek byl na světě!
Umělecká dílka se opravdu povedla!
Mgr. Petra Kratochvílová
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Recyklohraní
Stejně jako v minulých letech jsme se zapojili do soutěže
Recyklohraní. Již byly vypsány 2 úkoly. V září „Pojďte
udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!“. Termín
odevzdání byl do konce listopadu. Úkol splnili žáci prvního
i druhého stupně, tak jsme získali plných 500 bodů. Za 20 kg
odevzdaných použitých baterii a 33 kg elektroodpadu se
naše bodové konto zvýšilo o 219 bodů a tak jsme měli
na kontě již 3773 body. Proto jsme si mohli objednat další
ministůl na stolní tenis za 3563 body. Stůl přišel před
Vánocemi a je umístěn ve třídě paní učitelky Houbové.
Povedlo se nám splnit i další úkol: „Vytvořte
BATERKOŽROUTA“. Kluci ze šestých tříd vyplnili badatelské listy. Žáci čtvrté a páté třídy
vytvořili nádherné bateriožrouty. Teď je jen naplnit použitými bateriemi. Naše konto opět narůstá,
nyní je 720 bodů a brzy se může zase zvětšit. Od února do konce března můžeme plnit třetí úkol: „S
rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“. Doufejme, že budeme mít dost nápadů a
úkoly se nám podaří splnit.
Děkuji všem učitelům a žákům, kteří se na plnění úkolů podíleli.
Mgr. Anna Divišová
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HALLOWEEN VE 3.A a 3.B
1. 11. 2018
Naši malí třeťáčkové si v rámci hodin angličtiny vyzkoušeli, jak se slaví svátek všech svatých
v Anglii či Americe. Převlékli se za čarodějnice, duchy, upíry, dýně či kostlivce a plnili všechny úkoly
připravené od zlé čarodějnice
Harriet. Ale protože jsou všichni
chytří a moc šikovní, hravě zvládli
všechny úkoly, které si na ně
přichystala. Někteří si vyrobili
i vlastní dýni a čarodějnici a vystavili
si ji doma za oknem. Myslím, že si to
všichni náramně užili.

Mgr. Libuše
Sajnerová
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Další úspěch v chovu želv
Chovatelský kroužek na ZŠ Kaznějov se pyšní novými přírůstky. Začátkem listopadu 2018 se nám v inkubátoru vylíhly
čtyři roztomilé želvičky. Stejně jako jejich předchozích šest krásných sourozenců budou i tyto želvičky poskytnuty novým
zájemcům. Výtěžek z prodeje bude využit k dalšímu rozvoji kroužku.
Mgr. Milena Mašková - vedoucí chovatelského kroužku
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Schůzka se zástupci středních škol
Na naší škole se i letos tradičně konalo setkání vycházejících žáků a jejich
rodičů se zástupci středních škol. V podvečer 5. 11. 2018 se společně sešli ve školní
jídelně, aby se domluvili nad zajímavými obory a možnostmi středoškolského či
učňovského studia.
Navštívili nás zástupci z našeho blízkého okolí – SŠ Kralovice a G a SOŠ Plasy,
ale i z Plzně: VOŠ a SPŠ elektrotechnické, SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, SPŠ
dopravní, SPŠ stavební, SŠ informatiky a finančních služeb, Hotelové školy Plzeň,
Střední zdravotnické školy Plzeň, SOU elektrotechnického i SOU stavebního.
Akce proběhla za velkého zájmu žáků i jejich zástupců, kteří se mohli blíže
seznámit s nabízenými obory, podmínkami a možnostmi studia.
Přejeme vycházejícím žákům, aby úspěšně zvládli letošní přijímací řízení a
s úspěchem vystudovali svůj vysněný obor.
Mgr. Václava Vitoušová, vých. poradce
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Předvánoční
keramická dílna
2.tříd
20.a 21.listopadu 2018 si žáci 2.A
(p. uč. Zelenková) a 2.B (p. uč.
Kozlíková) vytvářeli vánoční výrobek
v keramické dílně – andílka z plátu
hlíny. Podle šablony si vyřízli tělo
andílka, křídla, hlavičku a srdíčko,
potom části slepovali šlikrem k sobě
a srdíčko jsme ozdobili červenými
skleněnými kamínky.
Po prvním výpalu andílky nabarvili jejich spolužáci
v kroužku bílou glazurou. A hotový výrobek si
druháčci odnesli 19. 12. 2018, před vánočními
svátky, domů.
Práce děti bavila, pracovaly s chutí.
Doufám, že tento dárek, vlastnoručně vyrobený,
udělal radost i rodičům dětí. Rádi bychom
pokračovali v práci v dílně i před Velikonocemi.
Mgr .Radka Lavičková, vedoucí dílny
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NÁVŠTĚVA
SVÍČKÁRNY
Páteční den 23.11.2018
strávily děti 2.ročníků ve
svíčkárně Rodas v Liticích.
Na programu měli výrobu
a zdobení vlastních svíček. Pod vedením pracovníků svíčkárny si
samostatně dozdobily svíčky v různě barevných politurách a obtiskem
s vánoční tématikou. Dalším vlastním výrobkem bylo glycerinové
mýdlo ve tvaru zvonečku nebo prasátka. Výrobky jim byly i zabaleny
do dárkových sáčků. V průběhu dopoledne shlédli poučný a zajímavý
dokument o výrobě svíček. A přímo na místě si mohly také zakoupit

drobné zboží
prodávané v místním
obchůdku. Různé již
nazdobené svíčky
místní výroby (malé,
velké, adventní, ručně
malované, zdobené
obrázky nebo
kamínky,…) a vše
ostatní, co se
z parafínu vyrábí nebo
má se svíčkou něco
společného. Bylo to
úžasné dopoledne.
Všem se exkurze moc
líbila. Můžeme vřele
doporučit tento
jedinečný zážitek
nejen pro školní děti
a nejen pro děti.
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Olympiáda z
dějepisu

Nejúspěšnější žáci školního kola:
1. Karolína Kafrdová 8. roč.  postoupila
do okresního kola
2. Filip Kobza 9. A  postoupil do okresního
kola
3. Jiří Kobza 9. A
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Školní kolo
olympiády z ČJ
Dne 29. 11. 2018 se konalo školní kolo
45. ročníku Olympiády z českého jazyka.
Zúčastnili se ho žáci a žákyně 8. a 9. ročníku.
Na 1. místě se umístila Klára Kaňková z 9.B
na 2. místě Julie Mandousová z 9. A
a na 3. místě Markéta Michlová z 8. tř.
Mgr. Vladimíra Houbová
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Máme rádi tělocvik
2.A při hodině plavání
a v tělocvičně před
proběhnutím
překážkové dráhy.
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ČERTÍ ŠKOLIČKA
NA 1. STUPNI
Opět po roce zavítali mezi žáky
1.st. čerti s Mikulášem a anděly. Vždy
se mezi dětmi najdou tací, které by si
čerti nejraději odnesli do pekla. Jediné,
co je zachránilo, byl slib Mikuláši, že se
už polepší a zazpívali spolu s ostatními
spolužáky nějakou písničku. Za odměnu
dostali všichni od andílků nějaké
sladkosti. Uvidíme, jak dlouho to dětem
vydrží, být hodnější☺

Mgr. Libuše Sajnerová
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Den otevřených dveří
na naší škole
- ohlédnutí
V úterý 4. 12. 2018 se mnozí mohli přijít podívat v rámci každoročního
Dne otevřených dveří do naší školy, prohlédnout si učebny, jejich vybavení a různé pomůcky, mohli se zapojit
do tvořivých aktivit v keramické dílně, prohlédnout i zookoutek, bazén, školní družinu, vyrobit si šperk
z korálků nebo přáníčko, zahrát stolní tenis, poslechnout pěvecké vystoupení, ochutnat zajímavé pomazánky
ve školní jídelně. Při zajišťování tohoto dne pomáhalo více než 50 žáků, zaslouží si velké poděkování.
Současně ve vestibulu školy byla zahájena tradiční charitativní akce „Pomozte dětem“, na které si každý mohl
zakoupit vystavené vánoční výrobky žáků a mnohdy i jejich rodinných příslušníků.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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Charitativní akce na naší
škole v předvánočním čase
➢ Vánoční výstavka „Děti pomáhají dětem“
Jako každý rok i v letošním školním roce pořádala naše škola předvánoční prodejní
výstavku výrobků našich žáků určenou široké veřejnosti z řad rodičů i ostatních občanů
Kaznějova. Výtěžek z této akce je zasílán na sbírkové konto NROS .
Tato výstavka probíhala v pondělí 3.12.2018 při příležitosti rozsvícení vánočního
stromečku u MěÚ Kaznějov ve stánku, který nám každoročně půjčuje Sbor místních hasičů,
kterým patří náš dík za dlouholetou spolupráci, a ve dnech 4. – 6.12.2018 v prostorách
vestibulu základní školy.
➢ Den otevřených dveří
4. prosince 2018 se od 14.30 do 17.00 hodin uskutečnil na naší škole Den otevřených dveří
spojený tradičně s charitativní akcí „Pomozte dětem“ – „Kuře“
Široká veřejnost si mohla prohlédnout školu, nově vybavené učebny, školní jídelnu a
především nově zrekonstruované prostory školního bazénu. Současně každý návštěvník
zakoupením výrobku našich žáků mohl podpořit charitativní akci a mohl se zapojit do
činnosti tvůrčích dílen a do dalších aktivit.
DOD patří již k tradicím na naší škole a každoročně se setkává s velkým zájmem veřejnosti,
která si odnáší nejen zážitky a poznatky o práci na škole, zároveň i vlastnoručně vyrobené
výrobky v keramické dílně či výrobky z korálků nebo vánoční přáníčka.
➢ Vánoční
„Krabice
od bot“
... díky Vám se
rozzáří
mnohem více
dětských očí …
Více zde:
http://vanocnikrabice-odbot.webnode.cz/
I díky našim
žákům a jejich rodičům se snad podařilo rozzářit oči dětí, pro které tyto vánoční krabice od
bot jsou pouze jediným dárkem pod vánočním stromečkem. Žáci na 2.stupni a ve školní
družině společně se svými učiteli a vychovatelkami zabalili spoustu vánočních dárků.
Cílem této akce je přinášet radost a pomáhat druhým.
➢ Srdíčkové dny
Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000
Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným
a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a
potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
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MIK MIKU MIK MIKU

Mikuláš !

I letošní rok jsme měli návštěvu z pekla i z nebe a celý den probíhalo v naší
třídě 2.A vyučování jako
v čertí školičce.
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…a ještě jednou…

Mikulášská nadílka

Možná si říkáte, kdo by se čerta bál, ale přesto se na naší škole našly dětičky, které s pláčem
pozorovaly velkou skupinu čertů přicházející v tento den do jejich třídy. A některé dětičky samy oblékly
kostým čerta nebo anděla. Ale pan Mikuláš je uklidnil, třebaže často ve Velké knize hříchů připomněl
některá jejich provinění. Anděl je obdaroval sladkostí a nakonec děti Mikulášovi a andělům zazpívaly nebo
zarecitovaly básničky. Žáci 9. tříd připravili pro děti z prvního stupně nezapomenutelný zážitek.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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Prosinec ve 2. B
Tento měsíc je plný očekávání. Tradičně ho zahajuje Mikuláš, který nás spolu s čerty navštívil
a za písničku rozdal sladkou nadílku. Tento den byl vůbec zvláštní, neboť celá třída se „čertovsky“ proměnila.
Nejen, že tu byli samí malí čertíci s paní učitelkou Čertíkovou, ale také samé čertovské úkoly s čertovskou
diskotékou. V dalších dnech nás čekala spousta práce – nacvičování besídky pro rodiče, výroba dárečků,
pozvánek, přáníček, zdobení stromečku. Pro nadaci „Pomozte dětem“ jsme vyráběli zasněženou skleničku
na svíčku, pro rodiče krásného andílka z keramické hlíny v naší školní keramické dílně. Besídkou pro rodiče nás
provázel Večerníček v podání Vašíka Nového. Děti úžasně nacvičily a předvedly krátká vystoupení z několika
Večerníčků. Poté následovalo pásmo básniček, písniček a koled, které všichni (jako opravdoví muzikanti)
perfektně doprovázeli na dětské hudební
nástroje. Po programu následovalo občerstvení
a volná zábava. Poslední školní prosincový den
se nesl výhradně v duchu Vánoc. Nejvíce radosti
všem přinesl Ježíšek.

Mgr. Ivana Kozlíková
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OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
V prosinci 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích – I. kategorie (6.a 7.roč.), II .kategorie (8.a 9.roč.), jako první probíhala poslechová část,
kterou absolvovali za každou kategorii žáci společně. Poté následovala individuální část, kdy si žáci losovali
témata a situace, každý měl prostor na přípravu a následně svou prezentaci. Každá část byla bodována
jednotlivými porotci. Účastnilo se celkem 15 žáků.
Za I. kategorii se na 1. místě (postupové do okresního kola) umístila Lenka Pham Khanh Linh ze 6. A,
na 2.místě Julie Letová ze 7. B a 3.místo obsadila Kateřina Karásková ze 7.A.
Za II. kategorii se na 1.postupovém místě umístili zároveň dva žáci (se stejným počtem bodů) –
Karolína Šourová a Adam Let, na 2.místě Lucie Maláriková a na 3.místě Patrik Poláček, všichni z 9.A.
Okresní kolo se uskutečnilo v únoru 2019 v SVČ Radovánek, Pallova ul., Plzeň a zde se Adam Let umístil na
výborném 4. místě ☺
.
Mgr. Radka Lavičková
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Vyrobili jsme si vánoční hvězdu,
šikulové, že?
žáci 7. B
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České pověsti a žáci 3. A
Ve třetím ročníku se žáci v rámci školních osnov seznamují v Českém
jazyce s pověstmi a bájemi. Co to vlastně pověst je? Pověst je literární
útvar, který se podobá pohádce. I ta se v minulosti šířila vyprávěním mezi
lidmi. Tato vyprávění zaznamenávali kronikáři do svých kronik (např. Hájek,
Kosmas, Dalimil). Pověsti mohly být částečně nebo i úplně vymyšlené.
Většinou se vztahovaly k nějakému místu, události, člověku, věci…
Mezi nejznámější pověsti a báje patří kniha od Eduarda Petišky
Staré řecké báje a pověsti (kterou nám spolužák přinesl ukázat do třídy)
a v Česku ještě více známá kniha od Aloise Jiráska Staré pověsti české, kterou jsme si ve třídě také ukázali
a ze které jsme si přečetli první kapitolu. (Byla dlouhá a dětem méně srozumitelná.) Děti ale věděly, o čem se
v kapitole mluví, neboť jsme si předem o ní povídaly.
I jiní autoři pochopili, že tato klasická kniha dnešní děti moc neoslovuje. Proto mnozí z nich se snaží
tuto krásnou knihu dětem i v současnosti přiblížit vydáváním přepracovaných knih. Tyto staronové pověsti
jsou již pro dnešní děti srozumitelnější a jednodušší. Některé jsou především jen obrázkové, není v nich moc
textu.
Ve třídě bylo vidět, že knihy o českých pověstech se v domácích knihovničkách vyskytují často, neboť
je žáci nosili do třídy na ukázku.
My jsme si ve třídě vybrali jako společnou četbu knihu od nakladatelství
Fragment Staré pověsti české od Jany Eislerové s krásnými ilustracemi Antonína
Šplíchala, kde jsou pověsti kratší a srozumitelné. V knize je 21 pověstí. My jsme
se blíže seznámili s 11pověstmi. (O praotci Čechovi, Krok a jeho dcery, Libuše a
Přemysl, Silák Bivoj, Dívčí válka, O Horymírovi, Svatopluk a jeho synové, O Karlu
IV., Karlův most, Staroměstský orloj, Golem)
Pověsti četli střídavě žáci svým spolužákům nebo je četla paní učitelka či
si děti procvičily tiché čtení, neboť měly
knihy před sebou. Některé pověst ipředevším ty prvotní - jsme se učili i
vyprávět svými vlastními slovy podle vytvářených jednoduchých bodů
– tzv. osnov.
Starým pověstem českým jsme se nevěnovali jen při hodinách
Čj, ale také v hodinách prvouky, kde se žáci začínají seznamovat s počátečními informacemi o České republice.
V rámci prolínání předmětů jsme si i některé postavičky vymodelovali při pracovních činnostech a při výtvarné
výchově si žáci mohli vybrat, která pověst se jim nejvíce líbila či která ilustrace je nejvíce zaujala a podle toho
si nakreslili obrázek. Přitom jsme si některé české pověsti poslechli i z vyprávění na CD.
Některá existující skutečná místa z pověstí jsme si ukázali na fotografiích, obrázcích či 13. 12. 2018
při výletě do Prahy na muzikál – i - Vyšehrad a Pražský hrad.
Nezapomněli jsme si říci, že i naše okolní vesnice či města mají své pověsti. Přečetli jsme si nějaké
pověsti z Plzně či bližších Plas. Má také Vaše bydliště nějakou pověst?
Věřím, že žáci z 3. A si díky tomuto projektu o pověstech určitě do budoucna něco zapamatují a že
třeba nějakou z knih najdou pod vánočním stromečkem jako dárek.
Spoustu krásných dárků přejeme společně i my Vám a především Všem přejeme šťastný nový rok
2019.
Žáci 3. A a jejich třídní učitelka Mgr. Zdeňka Havlenová
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Třídní vánoční besídka
Poslední den před prázdninami jsme se
konečně dočkali a oslavili společně vánoční svátky.
Ochutnávali jsme vánoční cukroví nejen vlastní
domácí výroby. Nadělovali jsme si mezi kamarády
dárečky. Paní učitelka nám uvařila čaj. Zazpívali jsme
si koledy, ale i zatančili a zavzpomínali na melodie
z muzikálu Kapeska. Důležité bylo i připomenutí
vánočních tradic : krájení jablka a pouštění lodiček.
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Dne 20.12.2018 jsme měli v naší třídě 2.A
vánoční besídku pro rodiče

Nacvičili jsme společně vánoční a zimní básničky, písničky,
některé i s vlastním hudebním doprovodem. Emička
Kloudová, Andrejka Hamzová a Marianka Skalová předvedly
své umění na hudební nástroj na harmoniku a zobcové flétny.
Na závěr kulturního pásma jsme rodičům společně i s paní
učitelkou zatančili společně nacvičenou choreografii na
vánoční píseň od Mariah Carey. Jako doplněk měl každý
z nás vánoční čepici a taneček jsme si náramně užili.
Po předvedení všeho, co jsme se naučili, přišlo na řadu
občerstvení a společné vyrábění vánočních svícnů . K dispozici jsme měli svíčky, nařezanou
kulatinu, větvičky a spoustu přízdob, kterými jsme si vyzdobili ty nejkrásnější svícny !
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Třídní vánoční
besídka
Poslední den před prázdninami jsme se
konečně dočkali a oslavili společně vánoční
svátky. Ochutnávali jsme vánoční cukroví nejen
vlastní domácí výroby. Nadělovali jsme si mezi
kamarády dárečky. Paní učitelka nám uvařila čaj.
Zazpívali jsme si koledy, ale i zatančili
a zavzpomínali na melodie z muzikálu Kapeska.
Důležité bylo i připomenutí vánočních tradic:
krájení jablka a pouštění lodiček.

…a naše podzimní a zimní
tvoření
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VÁNOCE VE 3.B
21. 12. 2018
I letos nám do třídy přinesl Ježíšek vánoční
stromeček. Tentokrát byl výjimečný… byl totiž
vysoký až ke stropu. Poslední týden před
Vánoci se pod stromečkem začínaly
objevovat dárečky. Děti kolem něj chodily
a dívaly se, který z dárků je jejich
a přemýšlely, co v něm asi je. Poslední den
před Vánoci byl samozřejmě jiný než ty
ostatní… místo učení měly děti na lavicích
připravené cukroví a hrneček na čaj.
Netrpělivě však čekaly na okamžik, kdy
půjdou ke stromečku a budou si moc najít své
dárečky. Myslím, že všechny děti byly
se svými dárky moc spokojené
Mgr. Libuše Sajnerová
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Nejlepší sněhulák
Dne 10.
1. 2019 po první
sněhové nadílce
tohoto roku
jsme uspořádali
velkou soutěž
všech dětí z naší
školní družiny o
nejhezčího
sněhuláka. Děti
se po rozdělení
do skupin
pustily do díla
a během půl
hodiny vzniklo
několik nejen
klasických
sněhuláků, ale
i sněhový dinosaurus nebo jednorožec.
Po dostavění všech sněhuláků proběhlo vyhodnocení a vítězné družstvo bylo oceněno drobnými
dárečky. Vítězství vybojovalo družstvo, které postavilo sněhového jednorožce.
Zkrátka ale nepřišly ani ostatní děti, které za svou snahu a účast v soutěži dostaly sladké odměny.
Vychovatelka ŠD Petra Čermáková
foto také na titulní straně časopisu ☺

ZKAZKY 23 / 2019 – STRANA 50

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Opět v Techmánii
23.1.2019 žáci 4.A, 7.A a 7.B navštívili
interaktivní expozice v Science centru
Techmánia Plzeň. Žáci 4.A mimo jiné také
pozorně sledovali 3D film Titáni doby
ledové a sedmáci se zapojili do pokusů s
tekutým dusíkem. Expozice v Techmánii
rozvíjejí dětskou tvořivost, zvídavost a žáci
tam jezdí velice rádi.
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Bude zima, bude mráz – 3. A na sněhu
Všechny děti se těší na zimu a na všechny
radovánky, které zima přináší. Poslední zimní
měsíc - v únoru - jsme skoro už vyhlíželi jaro
a místo toho nám všem zapadl celý kraj
běloučkým sněhem. A ten se sypal a sypal. Děti
ho samozřejmě vítaly křikem: „Chumelí se,
chumelí, paní Zima jede!“ A vítaly sníh jako
nového hosta, který jim přinese různé zimní
radosti.
Na běloučký sníh zasvítilo i sluníčko a
obloha byla azurově modrá. Sníh se třpytil a nás,
3. A, ta nádherná přírodní scenérie vytáhla ven z lavic. Kousek za školou už začaly sněhové
bitvy, při kterých se bojovalo sněhovými koulemi. Naštěstí nedržely moc při sobě, neboť sníh
byl sypký. A tak to byly spíše sněhové spršky. Ty děti, které sněhové bitvy moc nebavily, se
spíše věnovaly stavění sněhových hradů či malých sněhuláčků. Někteří jen vesele pobíhaly ve
vysokém nadýchaném sněhu. Výskot byl slyšet ze všech stran. Bylo nám krásně.
Na závěr Vám všem ještě posíláme hezkou básničku:
Zimní políbení
Líbaly nás vločky sněhu,
na tváře nás líbaly.
Všechny vločky za
tu něhu
Na tvářích nám
roztály.
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Lyžařský výcvik očima učitele
V letošním roce se lyžařský výcvik 7. ročníků konal opět na Šumavě, tentokrát od 4.- 8.3.2019. Celkem
se ho zúčastnilo 26 žáků a žákyň. Byli jsme ubytováni v přepychovém prostředí apartmánového penzionu
přímo na sjezdovce Samoty. Jídlo bylo tradičně velmi chutné a vydatné. Počasí a sněhové podmínky nám přály,
a tak jsme mohli žákům umožnit seznámení s více druhy zimních sportů. Na sjezdovce jsme si vyzkoušeli
sjíždění svahu na lyžích nebo snowboardu, zvládli jsme i jízdu na vleku. Účastníci kurzu měli možnost
vyzkoušet si i další druh pohybu na horách - jízdu na běžkách. Pro mnohé z nich byl tento druh sportu
naprostou novinkou, takže nebyla nouze o zajímavé a pozoruhodné styly běhu, či jízdy. Závěrem kurzu
nesměly chybět tradiční závody ve slalomu, ve sjezdu a na běžkách, na kterých byly k vidění hodnotné
sportovní výkony. Všichni odjížděli spokojeni, neboť letošní lyžařský výcvik se bezesporu vydařil. Velký dík patří
také panu Jiřímu Palmovi a Jaroslavu Hepovi za přivezení a odvezení zavazadel, což nám velmi zjednodušilo
a zpříjemnilo cestování vlakem.
Mgr. Milena Mašková - vedoucí LVK

Lyžařský výcvik očima žákyně
Dne 4. 3. 2019 jsme se my, žáci sedmých tříd Základní školy Kaznějov, vydali z vlakového nádraží v Plzni
směrem Železná Ruda, kde jsme se zúčastnili lyžařského výcviku. Bylo nás celkem 26 žáků. Nejprve jsme byli
rozděleni do tří skupin:
1. skupinu – „pokročilí lyžaři“ – vedl pan učitel Vítovec.
2. skupinu – „žáky - snowborďáky“ - vedla paní učitelka Mašková, která byla zároveň vedoucí našeho
výcvikového kurzu. A 3. skupinu – „lyžaře začátečníky“ - vedla zdravotnice paní magistra Tereza Mašková. Ke
konci týdne jsme měli možnost si zazávodit i na běžkách. Lyžařský výcvik byl zakončen v cukrárně Sněhurka,
kde byly rozdělovány diplomy. Kurz byl velmi zábavný, užili jsme si spoustu legrace, hodně jsem se naučila a
věřím, že jsem nebyla jediná.
Julie Letová, žákyně VII. B
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Chemická olympiáda

V úterý 5. 3. 2019 se na ZŠ Kaznějov uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády kategorie D, kterého
se zúčastnilo celkem 14 žáků ze 6 základní škol okresu Plzeň-sever (ZŠ Kaznějov, ZŠ Plasy, ZŠ Nýřany,
ZŠ Manětín, ZŠ Kralovice a ZŠ Třemošná). Soutěžící změřili své síly v teoretickém testu i v praktických
dovednostech, při kterých připravovali a zjišťovali vlastnosti plynů. Po několika hodinovém zápolení bylo
rozhodnuto o vítězích pro letošní rok. První místo s celkovým počtem bodů 74 obsadil žák Tomáš Gyűre
ze ZŠ Plasy, druhé
místo obsadila žákyně
Natálie Tomanová
ze ZŠ Třemošná
s celkovým počtem
69 bodů a bronzový
post obsadila žákyně
Anna Marešová
ze ZŠ Kaznějov
s počtem 67 bodů.
Mgr. Tomáš Korelus
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ V ZŠ
Dne 14. března se v naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo 29 žáků prvního a druhého
stupně. Soutěžící recitovali v pěti kategoriích, z nichž žáci první třídy byli zařazeni do nulté, nepostupové kategorie.
Porota, vyhodnotila dle přednesu žáků v každé kategorii vždy první tři místa a k postupu do okresního kola, které se
koná v Nýřanech vyslala dvě žákyně, z první a druhé kategorie.

VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE:
0. kategorie:
1. místo: Bára Bartoníčková
2. místo: Jolana Svobodová
1. kategorie:
1. místo: Diana Šlehoferová
2. místo: Leontýna Řezáčová
3. místo: Mariana Skalová
2. kategorie:
1. místo: Anna
Bartoníčková
2. místo: Viktorie
Čermáková
3. místo: Dominik
Šmid
3.kategorie:
1. místo: Erika
Vejvodová
2. místo: Julie letová
3. místo: Julie
Pešková
4.kategorie:
1. místo: Tereza
Husáková
2. místo: Štěpánka
Košťálová

Postup do okresního kola
svými výjimečnými výkony
vybojovaly :
Diana Šlehoferová a
Viktorie Čermáková.
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Úspěch našeho učitele
20. března 2019 se v Praze konalo finále 8. ročníku soutěže digitálních výukových objektů Domino,
který uspořádal Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT. Do celostátní soutěže se
probojoval a naši školu úspěšně reprezentoval Mgr. Vladimír Mudra s perfektně a nápaditě zpracovaným
projektem nazvaným Únik ze třídy. Soutěž, v níž hrají významnou úlohu nejnovější digitální prostředky
a technologie a jejich didaktické využití při výuce, se konala v budově společnosti Microsoft v Praze. Publikum
soutěžního setkání pozdravila i ředitelka Odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT
Klára Bezděková.
Hlavním cílem
setkání bylo vybrat
autory nejlepších
prací. A k naší
velké radosti pan
učitel Mudra
nadchl přítomnou
porotu svým
projektem a byl
oceněn

prvním
místem
v kategorii
MŠ a
1. stupeň
ZŠ.
Velkou podporou
na soutěži mu byla
ředitelka školy
Hana Patrichiová
a paní učitelka
Anna Divišová.
Panu učiteli gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a těšíme se na další nápady.
Mgr. Petra Kratochvílová
(více na: http://www.msmt.cz/finalove-prace-souteze-domino-zaujaly?source=rss )
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přejeme Vám
KRÁSNÉ JARO
a úspěšné zakončení
školního roku

☺
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Na tomto čísle se
podíleli:
žáci 7. B
•
pedagogové ZŠ Kaznějov
•
Mgr. Petra
Kratochvílová

•
Externí žák:
Doc. RNDr.
František Žaloudek

