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ÚVODNÍ SLOVO

Naši věrní čtenáři,

jistě všichni již netrpělivě vyhlížíme první posly jara, abychom
mohli odhodit zimní kabáty a bundy a spolu s probouzející se
přírodou dát sbohem dlouhé zimě, která se jistě bude ještě
vytrvale bránit.
Pro zpříjemnění tohoto předjarního období vám přinášíme
ohlédnutí za uplynulým půlrokem v naší škole. Dobře se bavte!
Mgr. Petra Kratochvílová
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Kytarový koncert
30.5. 2017 se uskutečnil
kytarový koncert žáků II. stupně,
kde svým rodičům a kamarádům
ukázali, co se za uplynulý rok
naučili zahrát. Na kroužek
chodilo tento rok 7 žáků - Klára
Kaňková, Michaela Čechová, Filip
Medal, Kateřina Křenová, Tereza
Košťálová, Viktoriya Budzyn a
Radka Štruncová. Někteří žáci se
neučili jen hrát kytaru, ale také
na ukulele☺
Mgr. Ilona Barbořáková

Exkurze žákŮ 7.B do Plas
V úterý 13. 6. 2017 navštívili žáci 7. B klášter Plasy. Byli nejprve rozděleni do dvojic a
pomocí plánku a indicií měli sami procházet konvent a rozluštit jaký poklad mniši na konci 18.
století v Plasích ukryli. Rozluštili, že jím byla socha Ježíše Krista ze zlata. Následně se podívali
k vodnímu a základovému systému konventu a s baterkami a helmami procházeli vzdušníkový
systém chodeb. Poté jsme navštívili Muzeum těžby borové smoly v Lomanech.
Mgr. Ilona Barbořáková
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PLAVECKÉ ZÁVODY – ČERVEN 2017
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Pobytový zážitkový kurz
na Špičáku
Žáci 9. třídy ZŠ Kaznějov v rámci environmentální výchovy se od 12. 9. do 14. 9. 2017
zúčastnili tradičního pobytového zážitkového kurzu na Špičáku na Šumavě. Opět byli ubytováni
na chatě Blaženka ve Ski areálu Špičák a stravovali se na chatě Hanička. Během tří dnů navštívili
řadu lokalit, například vrchol Špičák, Rozvodí, Černé a Čertovo jezero, Železnou Rudu, Novou
Hůrku. Seznámili se s přírodou Šumavy, se zásadami pobytu v CHKO a NP Šumava.
Mgr. Naděžda Pluhařová
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ČERNOŠÍN
Jak správně třídit odpady, jak probíhá proces recyklace a další využití recyklovaných materiálů,
jakým způsobem vznikají místa pro uložení odpadu a mnoho jiného se dozvěděli žáci pátých tříd
v Černošíně na skládce a třídírně odpadů EKODEPON s.r.o. Odborná exkurze se uskutečnila pod
záštitou Plzeňského kraje 20. 9. 2017. Nejvíce nadchla děti procházka po závodě, kde jim ukázali
třídírnu odpadů, lis na PET lahve a skládku, kam navážejí nevytříděný odpad. Obě třídy se mohly
zvážit společně na váze pro auta, která přivážejí odpad ke třídění. Návštěva takového závodu byla
pro všechny velkým přínosem.
Mgr. Jitka Šteflová

Schůzka se zástupci středních škol
Na naší škole se letos tradičně konalo setkání vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci
středních škol. V podvečer 2. 11. 2017 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, ISŠ živnostenské, 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, výchovný poradce
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Vlastivědný zájezd
23. září v sobotu jsme opět společně se ZŠ v Dolní Bělé vyrazili
na „Vlastivědný zájezd“. Za ranních chladnějších hodin jsme vyjeli
do okolí Kdyně a Domažlic. Právě v Kdyni se konala první zastávka.
Navštívili jsme zde Příhraniční muzeum, které sídlí v budově,
jež kdysi sloužila jako textilní výrobna. Je zde expozice zaměřená
na dávnou minulost (pravěká chýše, pohřební mohyla), vojenské
bitvy, řemeslnou výrobu, zemědělství aj. Dále jsme zajeli
na nedalekou zříceninu hradu Rýzmberk. Byl založen ve 13. stol.
Přístupná je kamenná věž s cimbuřím, která slouží jako rozhledna.
Protože se krásně vyčasilo, naskytl se nám nádherný pohled
na Šumavu, Domažlicko a Český les. Jelikož je zdolávání rozhleden
(a počítání schodů☺) naše velká záliba, zajeli jsme ještě na Koráb,
který stojí na stejnojmenném vrcholu v Chrudimské vrchovině.
Stará stavba byla přestavěna do podoby trojboké gondoly, ze které
se rozhlédnete po vyšlapání 144 schodů. Odtud je možné
zahlédnout i Alpy. Protože nám počasí přálo i nadále, zastavili jsme
se v Domažlicích na náměstí (utratit
nějakou korunu) a protáhnout tělo
na nám známém dětském hřišti. Ke konci zájezdu jsme se přenesli
do doby husitské. Nad vesnicí Kout na Šumavě jsme si prohlédli Gloriet
Klobouk, který v dřevěné podobě z dob romantismu sloužil šlechtě
k odpočinku. Klobouk je nyní nově zrekonstruován. Váže se k němu
též pověst, kdy kardinál Cesarini právě v těchto místech při prohrané
bitvě s husity odhodil svůj klobouk a utekl. Poslední zastávkou byl téměř
nový památník Kalich na vrchu Baldově. Ten také připomíná vítěznou
bitvu husitů nad křižáky. Kalich byl odhalen v r. 2015, měří 6 m, váží 50
tun a je složen z 31 žulových prstenců. Při zpáteční cestě se v autobusu
losovala tradiční tombola, ve které na
každého čekalo malé překvapení.
Máme velkou radost, že jsme mohli
přivítat několik nových účastníků
zájezdu ze 3. tříd, kteří se jistě s námi budou těšit na další jarní
vyjížďku po naší vlasti.
Mgr. Ivana Kozlíková
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BUŇKY
Žáci 6.ročníku tvořili ve skupinkách v rámci přírodopisu modely rostlinných a živočišných buněk a bakterií.
Mgr. Ilona Barbořáková

Prvouka ve 2. A
Ve 2. ročníku se žáci
v předmětu Prvouka
seznamují s pokojovými
rostlinami, které si všichni
pěstujeme doma pro
radost a pro zkrášlení
našich místností. Zjistili,
že o pokojové květiny
se musí pravidelně
starat, např. zalévat,
kypřit, hnojit, přesazovat,
že z listů se musí otírat
prach a že květiny se také
občas rosí. Učili se
poznávat africkou fialku,
muškát, azalku, klívii,
fikus, kaktus, hyacint
a také palmu. Poslední květina děti rozesmála, neboť mají ve třídě mezi sebou žáka s příjmením
Palma a ještě jeho sestru Palmovou. Myslím, že na květinu – palma – nikdo nezapomene.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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SOKOLNÍK PAN ZALEŠ
NÁS OPĚT NAVŠTÍVIL
A PŘEDSTAVIL NÁM
ZNÁMÉ DRAVCE
PODÍVEJTE SE:
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SYMPAŤÁK ŠD
V měsíci říjnu jsme pro děti navštěvující ŠD uspořádali soutěž „Sympaťák ŠD 2017“.
Ze zúčastněných 17- ti chlapců se jich do druhého kola probojovalo sedm. Jejich úkolem bylo
zodpovědět na předem dané otázky, sportovní disciplína a vyprávění vtipu. Po rozhodnutí
tříčlenné poroty složené z vychovatelek se umístili na prvním místě Tomáš Kortus z 3.A.,
na druhém místě se umístil Ivan Hejtmánek z 2.B. a na třetím místě skončil Antonín Rubáš z 1.B.
Všem zúčastněným i vítězům gratulujeme a těšíme se na další kolo v příštím roce.
Vychovatelky ŠD
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Vítězové celoškolní
výtvarné soutěže
JOSEF LADA
Kategorie 1. a 2. třída 1. Václav Šebek
2. Pavel Vančura
3. Ivana Kalinová
Kategorie 3. a 4. třída 1. Nela Woleschenská
2. Ellen Růžková
3. Nella Horváthová
Kategorie 5. a 6. třída 1. Denisa Polanková
2. Kristýna Vejskalová
3. Viktor Pluhař
Kategorie 7., 8. a 9. třída 1. Jana Dušková
2. Michaela Kočová
3. Alexandra Baláková

– absolutní vítěz

ZKAZKY 21/2018 – STRANA 14

ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZKAZKY 21/2018 – STRANA 15

ŠKOLNÍ ČASOPIS

MÁME
NOVÉ
LOGO
…VŠIMLI
JSTE SI?
REPORTÁŽ Z INSTALACE ZDE:
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DĚKUJEME TÍMTO FIRMĚ „ACCEPT“
ZA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI
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Plavání ve 2. A
Jeden z nejoblíbenějších předmětů
na ZŠ v Kaznějově je tělesná
výchova a plavání. Totéž platí
i u žáků z 2. A. Právě tito žáci
se na tělocvik a na plavání v tomto
školním roce velmi těšili a nemohli
se ho dočkat. Vodička přece láká
všechny děti. Letošní plavání bylo
ale trochu s překvapením, neboť
místnosti spojené s plaváním
(převlékárna, sprchy aj.) byly zcela
předělané. Všechny tyto místnosti
děti překvapily dokonalým
a hezkým barevným zpracováním.
Vše ještě vonělo novotou. Všichni žáci
se chtěli co nejdříve a co nejdéle sprchovat
v nových sprchách. Ale plavčík zavelel:
„Do bazénu!“ Po úvodním zopakování
bezpečnosti v bazénu i ve vodě - začala
výuka. Děti se učily plavat kraulové nohy.
Po výuce měly volné plavání, na které
si mohly půjčit nějaké pomůcky, např.
barevné desky, které jsou mezi dětmi velmi
oblíbené. Všem dětem připadalo volné
plavání velmi krátké. Tak rychle zase pod
sprchy, utřít, obléknout a vyfoukat vlasy.

Školní zvonek je neúprosný. Začíná další
vyučovací hodina. Už teď se všichni těší
na další hodinu plavání.

Mgr. Zdeňka Havlenová
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Výstava zeleniny a ovoce ve 2. A
V rámci výuky prvouky
ve 2. ročníku se žáci učí
o zelenině. Učí se ji poznávat
a zároveň i rozdělovat do
několika skupin podle toho, jaká
část se ze zeleniny jí.
Děti z 2. A měly
na hodině prvouky různé druhy
zeleniny a rozdělovaly je podle
druhů. Měly zeleninu kořenovou,
košťálovou, cibulovou
i plodovou. Chyběla pouze
zelenina listová. Na závěr si žáci
k jednotlivým druhům udělali
popisky.
Podobnou výstavku
si žáci připravili i později, když se probíralo ovoce. Tentokrát rozdělovali ovoce do skupin podle toho,
co má ovoce uvnitř po rozkrojení. Ovoce samozřejmě rozkrajovala paní učitelka. Tentokrát si děti přinesly
všechny druhy ovoce: malvice, peckovice i bobule. Zástupcem peckovice byla ale jen pouze jedna švestka.
Některé ovoce, které se nedostalo na výstavku, nakonec skončilo u dětí v bříšku.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Dopravní hřiště
Své znalosti a dovednosti v oblasti cyklistiky byli zužitkovat žáci pátých tříd 12. 10. 2017
na dopravním hřišti ve Třemošné. Počasí jim přálo, takže nic nebránilo tomu, aby se s nadšením
projížděli po kruhovém objezdu a po cestách plných dopravních značek. Aby získali řidičské
oprávnění, museli správně zodpovědět minimálně 16 otázek a získat alespoň 80 bodů ze 100.
Pogratulovali jsme celkem 18ti žákům.
Mgr. Jitka Šteflová
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BYLI JSME SE PODÍVAT
V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE
V pátek 20. 10. 2017
se uskutečnila odborná
exkurze do dílen SŠ
Kralovice. Této akce se
zúčastnilo celkem 8 žáků
z 9. ročníku. Cílem exkurze
bylo představit a zatraktivnit
učební obory žákům, kteří
vycházejí ze základních škol.
Během tří hodin žáci
navštívili kovárnu, kde si
vyzkoušeli práci se železem,
nýtování, ohýbání a kování.
Výrobky, které si zde
pod vedením mistrů
odborného výcviku vyrobili,
si mohli odnést domů.
Po kovárně následovala prohlídka svařovny. Zde si chlapci vyzkoušeli svařování na trenažeru
a pak sami ve svařovně vařili metodou CO2.
Nakonec žáky čekala návštěva nové haly, kde se provádí opravy osobních, nákladních automobilů
a zemědělské techniky. Tato hala je vybavena novými přístroji, které slouží k diagnostice
a opravám vozidel. Zde deváťáci mohli pozorovat při práci žáky 2. ročníku a jejich mistry. Zároveň
si sami mohli vyzkoušet drobné pracovní úkony.
Exkurze se všem žákům líbila a myslím si, že zcela splnila svůj účel.
Mgr. Tomáš Korelus
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ZÁJEZD DO

NÁRODNÍHO DIVADLA
Dne 24. 10. 2017 jsme se vypravili do Národního divadla v Praze.
Všichni přišli krásně oblečeni, dívky v krásných šatech a chlapci
v košilích. V 16:00 jsme nastoupili do krásného, červeného
dvoupatrového autobusu. Cestou do Prahy nám průvodce pan
Fryček řekl základní informace o Národním divadle. V Praze jsme
zastavili kousek od divadla, abychom si mohli prohlédnout krásy
hlavního města Prahy. Národní divadlo bylo nádherné, mohli jsme
se podívat v suterénu budovy na základní kameny a na terasu,
ze které byla vidět celá Praha. Představení, na kterém jsme byli,
se jmenovalo „Strakonický dudák aneb Hody divých žen“. Hlavní
postavou byl Švanda, kterého skvěle hrál Igor Orozovič.
Představení se všem líbilo, důkazem byl dlouhý a hlasitý potlesk.
Do Kaznějova jsme přijeli pozdě večer, ale všichni si z Národního
divadla přivezli nádherné vzpomínky.
Anna Marešová 8. A
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Znakovka do škol
V listopadu 2017 se všichni žáci prvního stupně měli
možnost seznámit s tím, co jsou to sluchové vady,
jak komunikovat s neslyšícím kamarádem a co je to znakový
jazyk. V rámci projektu Znakovka do škol se každá třída prvního
stupně zúčastnila hodinového workshopu s Mgr. Kristýnou
Voříškovou ze Spolku neslyšících v Plzni. Besedy probíhaly v ŠSIC
Všeználek. Každé z dětí dostalo omalovánky – slovníček
znakového jazyka. Děti získaly informace jak komunikovat
s neslyšícím, učily se prstovou abecedu a několik základních slov
ve znakovém jazyce. S pomocí sluchátek si vyzkoušely, jaké to
je, když někdo špatně slyší. Hrály hru, při které zkoušely
odezírat ze rtů. Díky zajímavému vyprávění a milému přístupu
paní lektorky si většina dětí odnesla užitečné informace i zájem
o tuto problematiku.
Mgr. Pavla Záturová
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JAK DOPADL PŘEDVÁNOČNÍ FLORBAL ?
Dívky:
1. místo - 9. roč.
2. místo - 7. roč.
3. místo - 8.A
Chlapci:
1. místo – 9. roč.
2. místo – 8. B
3. místo – 6. B
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Zimní čas ve 3.A
Prosinec je měsíc, kdy
se děti v každé třídě
chystají na oslavu
Vánoc. Začátkem
měsíce se celá třída
hemžila čertíky, mezi
nimiž se vyjímali dva
běloučcí andílci. Tento
den se vyučovalo „po
čertovsku“ a také nás
navštívil s nadílkou
Mikuláš se svými
pomocníky. S tímto
časem je také spojeno
několik charitativních
akcí (prodejní výstava
„Kuře“ a „krabice od bot“), kterých jsme se letos opět zúčastnili. Celý měsíc jsme připravovali pro rodiče
odpolední besídku, kde kromě spousty písniček, tanečků a básniček, děti bravurně zahrály dvě pohádky„Honza v pekle“ a druhá se jmenovala „O narození Ježíška“. A zbýval již den poslední- posezení u teplého
čaje a voňavého cukroví, vyprávění o starých zvycích, zpěv koled či pouštění lodiček. Nejvíce se každý těšil,
až zazvoní zvoneček… Po radosti z rozdaných dárků už zbývalo jen si vzájemně popřát krásné Vánoce a
šťastný nový rok…-)
Mgr. Ivana Kozlíková
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Čertí školička ve 2. A
Začátek prosince bývá
u dětí v očekávání
Mikuláše a čertů. Stejně
tomu bylo i ve třídě 2. A
na ZŠ Kaznějov. Žáci
se neustále ptali třídní
učitelky, zda k nim
do třídy zase přijdou
čerti a Mikuláš
s andělem stejně jako
v 1. třídě. Dne 4. 12.
2017 se konečně
dočkali. Po plavání druhou vyučovací
hodinu byl na chodbě
slyšet velký rachot,
zvuky řetězů a hlasité
čertí citoslovce „BLLL“.
Děti ve 2. A utichly.
V tu chvíli se rozrazily
dveře a do třídy vtrhli
rozlícení čerti s vysokým
Mikulášem a příjemným
andílkem. Někteří čerti
působili mile, hlavně
čertice, ale někteří budili
hrůzu. Skoro každý čert
měl v ruce koště, kterým
„vyplácel“ zlobivé děti. Ale v naší třídě moc zlobivých dětí není, tak u nás neměli čerti moc práce.
Ze začátku přečetl Mikuláš ze své nebeské knihy jména několika hříšníků, kteří si neplní především
školní povinnosti na 100 %, trochu je pokáral a potom začal číst jména dětí, které chválil a chválil.
Pak zavřel svoji velkou knihu a andílek začal předávat každému dítěti ve třídě dárek. V tu chvíli
se i čerti rozběhli po celé třídě mezi děti. Nakonec vše dobře dopadlo a nikoho do pekla neodnesli.
Ale vlastně málem ano, neboť jeden žák chtěl do pekla sám. Tak žáka sebrali, ale daleko neodnesli.
Čerti si to po chvilce rozmysleli a raději ho hned vrátili.
Následující vyučování bylo v duchu vyučování třídních čertíků a andílků. Žáci plnili čertí
úkoly, četli, psali, počítali, vystřihávali čertíka a malovali ve skupinách jednu z postav dnešního dne.
Namalovali velké čerty, Mikuláše i andílky. Na závěr dnešní Čertí školičky získal každý žáček čertí
vysvědčení, které si odnesl domů. Tak zase příští rok, čertíci, andílci a Mikuláši, nezapomeňte
na nás, ale to už budeme 3. A. „BLLLLLLL“.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
TRADIČNÍ SETKÁNÍ S KAZNĚJOVSKÝMI SENIORY
Každoročně pořádá naše škola několik akcí, kterými
se snažíme v předvánočním čase vykouzlit úsměv na
tvářích nejen dětem, které potřebují pomoc, ale i našim
seniorům v místním pečovatelském domě.
Výstavka prací žáků naší školy, jejíž výtěžek
je zasílán na konto nadace NROS Pomozte dětem – Kuře
v záchranném člunu. 4. 12. 2017 při příležitosti rozsvícení
vánočního stromku má ZŠ stánek s výrobky před MěÚ, dále
tato akce pokračovala v budově školy ve dnech 6. a 7. 12.
2017. 6. 12. 2017 zároveň probíhal i Den otevřených dveří.
Během celého prosince žáci společně
se svými učiteli shromažďovali a balili dárky
na další pomocnou akci s názvem Krabice
od bot, kterou pořádáme již 4. rokem. 5. 12.
2017 probíhal odvoz těchto dárků, které
zpříjemní vánoční čas ohroženým dětem
v klientských rodinách a v dalších neziskových
organizacích. Tento výborný nápad v našich
dětech posiluje cítění s druhými, ukazuje jim,
že mezi námi žijí i lidé, kteří nemají takové
štěstí jako ony, a že se dá někomu udělat
radost a nemusí to stát mnoho peněz. Krabičky pak putují do výše uvedených organizací, které
s rodinami pracují a pomáhají jim překonat jejich obtížnou situaci. Více zde: http://vanocnikrabice-od-bot.webnode.cz/
Žáci, kteří s panem učitelem Mudrou nacvičovali koledy na rozsvícení vánočního stromečku,
13. 12. 2017 navštívili, stejně jako v loňském roce, Dům s pečovatelskou službou v Kaznějově, kde
našim seniorům zazpívali krásné vánoční písně a přinesli jim i drobné dárečky pro potěšení.
Mgr. Radka Lavičková
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Muzikál Sněhová královna
Dne 5. 12. 2017 navštívil celý první stupeň ZŠ Kaznějov (mimo 1. tříd) muzikál Sněhová královna
v divadle Hybernia v Praze.
Do Prahy jsme vyjeli všichni v půl sedmé ráno třemi autobusy. Když jsme v Praze z autobusů
vystoupili, museli jsme jít ještě kousek pěšky. Štěstí bylo, že v zimě není v Praze tolik turistů a cesta
do divadla (ale i zpět) se obešla bez zádrhelů. Muzikál začínal od 10 hodin, takže jsme měli ještě čas
se po divadle rozkoukat. Např. jsme zjistili, že hlavní roli Sněhové královny bude hrát Mahulena Bočanová.

Někteří se stačili ještě občerstvit a brzy potom zazněl několikrát gong, který muzikál uváděl. Hra
byla rozdělena na dvě části a mezi nimi byla přestávka.
Původní známý pohádkový příběh autoři přizpůsobili velkému jevišti a výpravné muzikálové
podívané pro všechny generace. Hlavním dějovým motivem zůstává velká láska Gerdy a její statečná cesta
za vysvobozením milovaného Kaye. Na rozdíl od původní pohádky Gerda a Kay nejsou děti, ale mladí lidé,
kteří mají před svatbou. Sněhová královna je složitá rozporuplná osobnost, zápasí v ní dobro se zlem, a ty
jsou v muzikálu ztělesněny dvěma postavami - ONA je zlo a ON dobro. Autoři do příběhu přidali další nové
postavy a naopak jiné, zejména zvířecí postavy, z původního příběhu vynechali. Přes všechny starosti Gerdy
a její napínavou cestu příběh není ponurý a smutný, naopak – situace a postavy se vyznačují milým
humorem, který pobaví nejen malé, ale i velké diváky.
Muzikál nás nezklamal. Herecké
výkony, kostýmy, zpěv
i muzika stály za to. Nádhera. Děti
na závěr všechny účinkující odměnily
dlouhým potleskem. Nyní nás čekala
už jen zpáteční cesta. Do Kaznějova
před školu jsme dorazili asi před 15.
hodinou a na děti zde již čekali jejich
rodiče.
Mgr. Zdeňka Havlenová

ZKAZKY 21/2018 – STRANA 34

ŠKOLNÍ ČASOPIS

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA NAŠÍ ŠKOLE
SE OPĚT POVEDL !
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Co vyráběla třída 2. A na vánoční prodejní výstavu?
Jako každý rok tak
i letos se před
Vánoci 6. a 7. 12.
2017 konala na naší
škole vánoční
prodejní výstava
ve vestibulu školy.
Co na ni žáci 2. A
s třídní učitelkou
vymysleli letos?
Rozhodli jsme se
pro přáníčka, které
děti začaly malovat
již ke konci listopadu.
Věnovaly malování
spoustu času, neboť si přály, aby se jim obrázek na přáníčku
povedl a přáníčka se prodala. Kromě malování na něj žáci lepili i sněhové vločky proražené
razidlem a najdeme na obrázcích i otisky sněhových vloček a někde se v obrázku schovává
i natisknutý malý sněhuláček. Najdete ho na přiložené fotografii?
Tato přáníčka doplnili žáci ještě krátkou vánoční básničkou, do které také malovali obrázky.
A kolik se jich nakonec vlastně prodalo? Prodala se úplně všechna (kromě jednoho). Penízky, které
byly za přáníčka vybrané, směřovaly na konto Pomozte dětem (Kuře).
Krásné Vánoce všem přeje celá třída 2. A.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Žáci z 2. A na besedě v kaznějovské knihovně
Dne 14. 12. 2017 žáci 2. A ze ZŠ Kaznějov navštívili kaznějovskou knihovnu, kde na ně již čekala paní
knihovnice, která měla pro děti připravenou besedu. Žáci si s paní Tůmovou povídali o pohádkách, které
k dětem i k zimní a vánoční atmosféře patří. Nejdříve se děti dozvěděly, co to vlastně pohádky jsou,
jak většinou začínají a končí, kdo v nich vystupuje, jaké kouzelné předměty např. mívají nadpřirozené
bytosti, jaká čísla se v pohádkách vyskytují (3,7,12,40) i jak pohádky končívají. Také i to, že pohádky
rozdělujeme na lidové a umělé. Paní knihovnice seznámila děti i s autory - českými i světovými, kteří
pohádky psali. Z českých autorů vyzdvihla především Boženu Němcovou a Karla Jaromíra Erbena,
ze světových hlavně Hanse Christiana Andersena a bratry Grimmy. Následovaly ukázky pohádkových knih
všech uváděných i jiných autorů. Potom jim paní Tůmová přečetla pohádku Čert a jeho babička. Žáci tiše
poslouchali a odpovídali na otázky k pohádce. Po pohádce děti řešily velkou pohádkovou křížovku a také
pohádkový kvíz. Dokázaly tak, že pohádky znají. Po besedě si všichni přítomní žáci prohlíželi knihy, které
v dětském oddělení knihovny jsou a ty knihy, které je zaujaly, si mohli hned také vypůjčit. Beseda se všem
líbila a již nyní se těšíme na další.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Vánoční klobouky dětí z 2. A
Necelý týden před Vánoci, přesně 19. 12. 2017, vytvářely děti z 2. A ve škole výrobek ve spolupráci
s Radovánkem, který byl příhodně nazván „Vánoční klobouk“. Dávno předtím si děti na tento výrobek začaly
připravovat věci na jeho výrobu. Nejdůležitější bylo sehnat velkou plechovku od kočičího žrádla (nejlépe
takovou, která vážila 850 gramů) nebo plechovku od něčeho jiného, ale přibližně stejné šířky. Nevadil ani
její potisk, neboť se plechovka bude obalovat. Dále si na ten den přinesly do třídy pár větviček thúje
či větvičky s jehličím. V neposlední řadě si donesly ještě vánoční přízdoby, např. malé červené, zlaté nebo
stříbrné kuličky – či jiné vánoční ozdobičky. Na vánoční klobouky si připlatily 45Kč a vše ostatní tak žáci
získávali od Radovánku.
A jak „Vánoční klobouky“ žáci vyráběli?
Nejdříve si zvenku na donesenou plechovku nalepili
kousky oboustranné lepenky a celou plechovku pak
obtočili černým obdélníkem z papíru, který měl
o něco větší výšku než byla výška plechovky. Dno
plechovky zakryli právě přečnívající částí černého
papíru nad plechovkou a zde papír také přelepili
oboustrannou páskou, aby se papír nerozevřel.
Na tuto část pásky pak přilepili malou větvičku.
Aby nebyla páska vidět vůbec, tak ji ještě překryli
malými ozdobnými kuličkami. Nyní se na okraj horní
otevřené části plechovky naneslo lepidlo z tavné
pistole (což samozřejmě nedělaly děti samy,
ale přítomní dospělí) a tímto okrajem se obalená
plechovka přilepila doprostřed černého plastového
talíře. Na spodek boční části přilepené plechovky
se ještě opět pomocí oboustranné lepenky obtočil
a nalepil zelený pruh papíru. Nyní si na zbylou plochu
talíře – především blíž k plechovce – žáci nalepili
malé kousky stejné lepenky a na ni si přitiskli kolem
dokola malé přinesené větvičky, které se tam
přilepily a také další přízdoby, které si donesli z domova. Nezapomněli si takto ozdobit i trochu černé boky
plechovky. Ale nic se nesmí přehánět, říká se přece, že v jednoduchosti je krása. Tak jen to s tím zdobením
nepřehnat. Co nechtělo pořádně držet, tak se připevnilo opět tavnou pistolí. A „Vánoční klobouky“ byly
hotové.
Na přiložených fotografiích se můžete podívat, jak se žákům povedly. Myslím si, že tyto zajímavé
a nevšední výrobky se budou jejich
maminkám určitě líbit.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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VÁNOCE VE 2.A
Vánoce jsou považovány za nejvýznamnější svátky
v roce, které lidé spojují se zakončením roku a s trávením času
v rodinném kruhu. Také všichni z 2. A, žáci i paní učitelka,
se rozhodli, že poslední školní den v roce 2017 stráví vánočně
ve třídě v třídním kruhu.
S vánočním slavením je spojeno množství národních
zvyklostí. Například v českých zemích bylo ve 20. století a 21.
století běžné strojení vánočního stromku. Také my jsme si
ozdobili vlastními ozdobami náš malý – ale milý – vánoční
stromeček.
Kdo na Štědrý den nedá nikomu dar, do roka prý
skončí v bídě. V bídě jsme do roka skončit určitě nechtěli,
tak jsme si všichni vzájemně připravili dárky, kterými jsme se obdarovali. Dárky všem předávali dva
žáci. Nejčastěji byly v dárcích dětmi objevovány drobnosti a hračky pro radost.
První zmínky o vzájemném obdarování se objevovaly již ve starověkém Římě. Nedílnou
součástí Vánoc se však dárky staly až v 19. století. Bylo zvykem obdarovávat členy rodiny,
ale i služebnictvo. Domácí chasa například dostávala ošacení nebo malou finanční částkou
na přilepšení k celoroční mzdě. Dárky se dávaly také žebrákům nebo tulákům bez domova, kteří
v době křesťanských svátků zaklepali na dveře bohatších domácností.
Důležitým zvykem je a nadále bude rodinná nebo společná podoba oslavy Vánoc. Lidé
tráví svátky především společně a v dobré pohodě. Také my jsme měli po celé dopoledne sváteční
náladu, ke které nám přispěly vánoční koledy, voňavé cukrovíčko a teplý čaj.
I tento poslední den v ZŠ jsme nelenili a vyrobili jsme si „zlaté prasátko“, které o Vánocích
uvidíme, pokud nebudeme jíst maso. Ale bohužel jsme neměli zlatý papír, tak nám muselo stačit
šedé prasátko. Poslechli jsme si i některé vánoční pohádky a při jejich poslechu jsme si malovali
obrázky, které k Vánocům neodmyslitelně patří. A co bylo potom? No přece hurá do svých
domovů, ke svým nejbližším - na opravdické vánoční svátky.
Krásné vánoční svátky přejí všichni z 2. A.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Matematika
ve 2. A
V hodinách matematiky se žáci ve
2. ročníku především učí vypočítávat
příklady, pomocí nich pak řešit slovní
úlohy, porovnávat čísla a jiné
matematické vědomosti. Mezi další
znalosti patří i geometrie, ve které si žáci
nejdříve opakují geometrické tvary,
které již většinou znají z mateřské školky
či 1. třídy, a také se učí poznávat
geometrická tělesa – krychli, kvádr,
kouli, jehlan, kužel i válec. Tato tělesa
mohou modelovat z modelíny,
sestavovat z papíru, ale i modelovat
ze špejlí a modelíny či sestavovat stavby
z dřevěných či molitanových kostek.
Takto zpestřujeme naše hodiny
matematiky. Děti tyto hry velmi baví
a mají je rády. Tak splňujeme i současný
požadavek – Škola hrou - či větu: Kdo si
hraje, nezlobí. Na naše výrobky se můžete podívat
prostřednictvím přiložených fotografií.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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Zimní radovánky ve 2. A
Letošní zima se nám
pořádně ukázala ve své
ladovské kráse až v měsíci
lednu. Naše třída 2. A tehdy
nelenila a okamžitě toho
využila, neboť v předpovědi
počasí slibovali, že sníh
dlouho nevydrží. Teple jsme
se oblékli, navlékli rukavice,
vzali si kulichy a vyrazili na
sníh. Byla to nádhera. Vše
krásně čisté a zasněžené. Děti si okamžitě začaly
dělat koule, koulovaly se a jiné děti zase začaly
stavět sněhuláky. Během chvilky měly děti uválené
obrovské koule, které na sebe ani nemohly dát.
Proto začaly válet sníh znova, tentokrát ale koule
menší, aby je dokázaly vyzvednout. Vzniklo nám tak
několik sněhuláků. Čas určený k vycházce uběhl tak
rychle, že tomu nikdo z dětí nemohl uvěřit. Další
den žadonili žáci, že by chtěli zase jít ven. Mohl to
člověk jejich zářivým očím odepřít? To prostě nešlo.
Paní učitelka dětem brzy podlehla. Záhy jsme byli
všichni zase venku na sněhu. Opět to byla paráda.
Děti byly nadšené. V dalších dnech bohužel začal
sníh opravdu tát. Snad nám to ještě vyjde a sněhu
si všichni opět zase užijeme.
Mgr. Zdeňka Havlenová
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OLYMPIÁDA Z ČJ
A NAŠE HVĚZDA ZUZKA POKORNÁ
V pondělí 29.1.2018 jsme
se zúčastnili okresního kola
Olympiády z českého
jazyka. Soutěžila zde
Zuzana Pokorná, žákyně
9. ročníku. Obsadila
výborné 1.místo mezi 23
soutěžícími. Postoupila tak
do krajského kola soutěže.
K výborným výsledkům
blahopřejeme, zároveň
děkujeme za příkladnou
reprezentaci naší školy
a přejeme hodně dalších
studijních i soutěžních
úspěchů.
Mgr. Václava Vitoušová
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PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ JARO!

Toto číslo
připravili:

Mgr. Petra
Kratochvílová
•
pedagogové a žáci
ZŠ Kaznějov
•
Externí žák:
Doc. RNDr.
František
Žaloudek
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