ŠKOLNÍ

ČASOPIS

ČERVEN 2014

ČÍSLO 12

KAZNĚJOVSKÉ ZÁKLADKY

ZŠ KAZNĚJOV

ÚVODNÍ SLOVO

Hola hola!
Je tu červen, nejkrásnější měsíc v roce!
Pro školáky zejména proto, že už za dveřmi číhají prázdniny a ve vzduchu je cítit léto.
Počasí nás sice pronásleduje hbitým střídáním veder i vydatných dešťů, ale zase si můžeme vybrat…
Na zahrádce zrají jahody, slunce nás oťukává hřejivými paprsky a na rohu ulice už otevřeli stánek se
zmrzlinou.
Až budete mlsat tu osvěživou dobrotu a těšit se na prázdniny, nezapomeňte, milí čtenáři, na naše
Zkazky! Nové vydání je tu právě pro vás a přináší opět mnoho zajímavostí.
Třída 9. A s p. učitelkou Lavičkovou nám představí zajímavosti ze zájezdu do Francie, kde navštívili
Paříž i pláže v Normandii… Vzpomeneme na divadlo v kině, kde zajímavě herecky ztvárnil knihy Život k sežrání
a Ztraceni v čase sympatický herec Lukáš Hejlík (mimochodem děvčata z něj byla celá pryč).
Prohlédnout si tu můžete fotografie úspěšných žáků, některé třídy se pochlubí i fotkami ze školního
výletu.
Doufám, že vás obsah nového časopisu nalákal, a tak s chutí čtěte. V létě si pak užívejte klidu, pohody,
ale i dobrodružství. Všechny vaše zážitky můžeme po prázdninách uplatnit v dalším vydání časopisu. Proto
pozorně sledujte dění kolem sebe, zajímavosti piště i foťte, ale hlavně prožívejte.
Na shledanou v příštím školním roce se těší celá redakce našeho časopisu.
V. Vitoušová.

OBSAH
rubrika
Titulní stránka
Úvod
Naše škola
Naše město
Všehochuť
Na čísle se podíleli +
Internetové odkazy

ZKAZKY 12/2014– STRANA 2

strana
1
2
3 - 27
28
29
30

NAŠE ŠKOLA

KROUŽEK TERÉNNÍHO VÝZKUMU
v rámci projektu Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov,reg.č.
CZ.1.07/1.1.30/01.0021
NĚKOLIK MOMENTEK Z KROUŽKU 
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EXKURZE 6. ROČNÍK
V rámci projektu Duhová škola reg.č. CZ.1.07/1.1.30/01.0021 se žáci VI. tříd zúčastnili tematické
exkurze Technické památky Šumavy, během které navštívili Muzeum Šumavy v Sušici, sklárnu
v Anníně, hradbový most Rechle a prošli se kolem řeky Vydry. I přes nepřízeň počasí se exkurze
vydařila.
žáci 6. tříd
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SKVĚLÉ  DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
V KAZNĚJOVSKÉM KINĚ
Podle knihy: ŽIVOT

K SEŽRÁNÍ, Autor: Mikael Ollivier, Nakladatelství: Baobab

Benjamin, pro všechny krátce Ben, žije s matkou na předměstí Paříže, chodí na sedmiletý gympl a
je v pohodě. Jen ostatní jsou trochu nervózní... Ben váží o dvacet kilo víc, než by měl. Nezbývá než
nastartovat vůli, přečkat výsměch spolužáků a pokusit se zhubnout. A taky pozná svou první lásku,
Claire. Je tloušťka opravdu takový pech? Co se stane, když pro jednou člověk dietu poruší? A bude
život poté krásný a snadný? Mikaël Ollivier na deka přesně vyvážil román o francouzském
"metráčkovi" současného světa, kde děti mohou mít všechno, co chtějí, a přitom jim často chybí to
nejdůležitější.
Podle knihy:

ZTRACENI V ČASE, Autor: Petra Braunová, Nakladatelství: Albatros

Jedenáctiletý Martin tráví léto u babičky na vsi. Kdyby nedostal tu prokletou dvojku z chování,
mohl už být u moře! Teď je jen na venkově u babičky, která ale umí pěkně vyprávět! Martin vydrží
donekonečna poslouchat o jejím malém bratrovi, který byl stejný rošťák jako on a kterého v
Martinově věku zabil blesk. Jednoho dne Martina zastihne uprostřed cesty strašlivá bouře a tmu
najednou rozčísne ohromný fialový blesk. Náhle všechno ztichne – jen po louce běží k vysokému
stromu osamělý chlapec. Martin ho v běsnění živlů zachrání a posléze zjistí, že je to Lojzek,
babiččin zemřelý bratr. Co se stalo, kde se to Martin octl? A kdo se vlastně ztratil v čase?

HRÁLI:
LUKÁŠ HEJLÍK
ALAN NOVOTNÝ
LENKA JANÍKOVÁ
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…několik momentek
z našeho bazénu… 

aneb…ŠESŤÁCI V AKCI
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Exkurze Techmania
V rámci projektu Duhová škola reg.č. CZ.1.07/1.1.30/01.0021 žáci 8. tříd navštívili plzeňskou
Techmanii.
A zda se jim zde líbilo, je z fotek jistě patrné 
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PAŘÍŽ A KLENOTY NORMANDIE
V květnu se žáci naší školy s paní učitelkou Lavičkovou zúčastnili tohoto zájezdu do Francie.
Program zájezdu byl následující:
1. den :
- odjezd ve večerních hodinách od budovy školy, noční transfer autokarem s potřebnými
zastávkami
2. den:
- po ranní zastávce příjezd do Paříže
- výstup na vyhlídce Esplanade du Trocadéro s velkolepým výhledem na Eiffelovu věž, procházka
skrz zahrady Jardins du Trocadéro
- volný čas u Tour Eiffel s možností výstupu/výjezdu na Eiffelovu věž
- přejezd metrem do Latinské čtvrti, volný čas. V případě časové rezervy krátká procházka
Latinskou čtvrtí (Sorbonna, Pantheon, Luxemburské zahrady)
- procházka kolem nejznámějších památek Paříže - katedrála Notre Dame, Sainte-Chapelle
- odpoledne přesun metrem do čtvrti Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur a s krásným výhledem
na Paříž, náměstí malířů Place du Tertre s jeho neopakovatelnou atmosférou a půvabnými
uličkami. Volný čas
- odjezd na ubytování na okraji Paříže
3. den:
- po snídani odjezd do městečka Giverny, kde žil impresionistický malíř Claude Monet. Návštěva
jeho domu s galerií Fondation Claude Monet a především překrásnou zahradou, kterou malíř ve
svých obrazech ztvárnil hned několikrát
- přesun do města Rouen – procházka městem kolem nejvýznamnějších památek - slavná gotická
katedrála Notre Dame, velký pozlacený orloj Gros Horloge, věž Tour Jeanne d´Arc, Starotržní
náměstí, na kterém byla upálena Jana z Arku, a další půvabné uličky s hrázděnými domy starého
města. Osobní volno
- odjezd na ubytování v blízkosti města Caen
4. den:
- po snídani přejezd do nedalekého pobřežního městečka Arromanches, které bylo jedním z
hlavních center vylodění spojeneckých vojsk v červnu r. 1944, návštěva místního muzea Musée
du Débarquement přibližující fáze a průběh vylodění spojeneckých vojsk
- procházka po pláži Gold k útesu Le Chaos tyčila s dělostřeleckou baterií Longues-sur-Mer
- krátký autokarový přesun na nejznámější pláž spojenou s „Dnem D“ - Omaha Beach
- návštěva amerického vojenského hřbitova a památníku s 9387 hroby v blízkosti městečka
Coleville-sur-Mer
- rozloučení s Normandií a odpolední transfer zpět do Paříže
- ubytování v blízkosti Paříže
5. den:
- po snídani celodenní návštěva zábavního parku Disneyland Paris s nepřeberným množstvím
atrakcí a zajímavostí, na návštěvníky čeká hned pět zábavních oblastí – viktoriánská ulice Main
Street USA připomínající dětství Walta Disneye, kouzelný Fantasyland, Divoký západ Frontierland,
Adventurepark plný pirátských dobrodružství a Discoveryland, který Vás zanese až ke hvězdám
- ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky, noční transfer s potřebnými zastávkami
6. den:
- návrat v ranních hodinách
Radka Lavičková a žáci 9. ročníku
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KATEDRÁLA NOTRE - DAME
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Giverna-impresionismus - malíř Claude Monet

Moulin-Rouge

Montmartre
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DISNEYLAND

MUZEUM

Rouen - Starotržní náměstí,
kde byla upálena Johanka z Arcu
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pláž Omaha Beach - nejznámější pláž spojená s „dnem D“

NORMANDIE – MĚSTEČKO ARROMANCHES
VYLODĚNÍ SPOJENECKÝCH VOJSK

VOJENSKÝ
HŘBITOV
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BOTANICKÁ ZAHRADA V TRÓJI
Pedagogové, kteří jsou zapojeni do projektu
„Duhová škola“ (reg.č. CZ.1.07/1.1.30/01.0021)
navštívili 9. května 2014 botanickou zahradu v Tróji.
První část prohlídky byla věnována skleníku Fata
Morgana, který je součástí zahrady. Zde si pod
odborným
výkladem
průvodkyně
prohlédli
jednotlivé expozice věnované především flóře
subtropického a tropického ekosystému. Dozvěděli
se zajímavé informace ohledně pěstování a
rozmnožování exotických druhů rostlin. Zároveň
mohli pozorovat líhnutí cizokrajných motýlů přímo
z kukel a jejich následné poletování po skleníku.
Druhá část prohlídky byla věnována venkovní
expozici, ve které zcela jistě dominovala japonská
zahrada s velkým množstvím bonsají, rododendronů
a azalek, které byly právě v květu. Závěr exkurze byl
věnován vinici Svatá Klára, která je exponována do
jižní části botanické zahrady. Zde učitelé získali
informace o pěstovaných odrůdách vinné révy.
Tomáš Korelus
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BÁJEČNÝ VÝLET
Letos jsme se my „druháčci“ vydali na zříceninu a na zámek, ale také za zábavou. Radyni
jsme prohlédli ze všech stran, a když jsme potom zkoušeli, jak se dříve bouchalo klepadlem na
dveře, ty se nám nečekaně otevřely. A tak jsme si ještě se správcem prohlédli nádvoří a
hladomornu. Na „květinovém“ zámku v Nebílovech nás čekala prohlídka nádherných komnat. Byli
jsme překvapeni, kde všude jsme tam květiny nacházeli. Výlet jsme zakončili v Nepomuku
v zábavném parku, tam je pro každého připraveno mnoho atrakcí i sportovních aktivit a
samozřejmě plno občerstvení. Stačí si jen vybrat podle libosti. Celou cestu nás provázelo krásné
počasí a samí příjemní lidé. Byl to
opravdu báječný den.

děti z 2. tříd a paní učitelky
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VLASTIVĚDNÝ ZÁJEZD NA CHODSKO
Začátkem května jsme se vypravili spolu s dolnobělskými žáky na další cestu po vlasti české.
Vydali jsme se na Chodsko. Navštívili jsme Babylon, kde se nachází velký viklan, který se opravdu
viklá. V Dřevařském muzeu v Peci pod Čerchovem nám průvodce přiblížil život dřevorubců,
v Postřekově jsme viděli krásně zdobené kroje Chodů. V Domažlicích jsme zdolali nakloněnou věž.
Nakonec jsme navštívili zajímavé „ nejmenší muzeum“, které se nachází v Křenovech a vystavují v
něm různé váhy. I tam se nám líbilo, a proto na Chodsko ještě někdy zavítáme.
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Náš školní výlet – 27. 5. 2014
Nejdříve jsme přijeli nádherným autobusem k Uhrovickému mlýnu u Kožlan, kde právě
dojili kravičku Pampelišku. Bylo to plemeno Žerzej. Najednou začalo pršet, tak jsme se šli schovat
do mlýnice. Zatímco jsme byli schovaní, šla třída 3. B vedle mlýnice jezdit na velbloudech v dešti.
Když přestalo pršet, šli jsme ven za paní ze mlýna, která pro nás měla připravenou hru. Tak jsme
prošli celý Uhrovický mlýn a hledali na stromech otázky. Já s Evou ze 3. A jsme byly na 4. místě.
Potom jsme šli také na velbloudy.
Pak jsme jeli k rybníku u Kožlan a pěšky do velkého kopce na zříceninu Angerbach. Ale ta
zpáteční cesta nebyla moc hezká, protože jsme se s děvčaty a paní učitelkou ztratily. Nakonec jsme
pokračovaly do velkého kopce a zbylé žáky naší třídy jsme našly. Naše paní učitelka na to nikdy
nezapomene a já také ne. A potom, jéje, Ema ztratila mobil. Terezka jí ho našla.
Pokračovali jsme dál do hrnčířské dílny přímo v Kožlanech. Dělali jsme nádherné výrobky.
Bylo to moc hezké 
Kateřina Kabátová, 3. A
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DĚTSKÝ DEN NA
1. STUPNI
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Knížkospaní
Děti z 2. B jsou pořádní dobrodruzi . Ve čtvrtek 5.
června si odpoledne sbalily spacák, karimatku, pořádnou
sváču a přestěhovaly se do kaznějovského divadla Šutr, kde
se konala akce „Knížkospaní“.
Co takové Knížkospaní obnáší? Čtení knížek
samozřejmě, a to až do úplného usnutí . Nebylo to však jen
obyčejné čtení, protože četli herci z divadelního spolku Štace
a dokonce děti mohly získat zlatý kupón, který byl jakousi
vstupenkou do divadelní „pitevny“ , což je sklad kostýmů a
také kouzelný výtahem odjely do divadelního podzemí, které
bylo opravdu dost tajemné a strašidelné.
Před spaním nemohla chybět hudební chvilka při
kytaře a pak se už každý zavrtal do svého spacáku a při
poslední pohádce na dobrou noc to opravdu nevypadalo, že
se druháčci chystají spát .
Nakonec však spali všichni jako miminka a ráno po
snídani, kterou nám jako sponzorský dar poskytla paní
Malinová, jsme vyrazili společně do školy.
Velký dík patří paní Hepové, která celou tuto akci
vymyslela a také všem „Štacákům“,
kteří se do naší realizace nadšeně
zapojili.
Edita Beranová
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NAŠI ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI
DOMINIK ČERMÁK
SONKAL OPEN Praha
2. místo

KATEŘINA MENCLOVÁ
Regionální soutěž v atletice, starší žákyně
1. místo

Soutěž v atletice, starší žákyně
2. místo

turnaj NARAMA OPEN
2. místo

Požární ochrana očima dětí
1. místo
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PYTHAGORIÁDA – okresní kolo Plasy
BARBORA POLCAROVÁ -2. místo, DOMINIK ČERMÁK 3. místo (z 29 zúčastněných žáků )

JIŘÍ CHURAVÝ
Závod v lezení pro děti a mládež
Májový Open Cup
1. místo
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EXKURZE CHOVATELSKÉHO KROUŽKU
Členové chovatelského kroužku ZŠ Kaznějov se ve středu 12. 6. 2014 zúčastnili
exkurze do ZOO Praha. Celkem bylo vybráno 40 žáků a žákyň, kterým byla nabídnuta účast na této
akci jako odměna za mimořádně aktivní a prospěšný přístup k činnostem chovatelského kroužku.
Exkurze se nakonec zúčastnilo 35 žáků a žákyň, organizační zajištění a doprovod poskytly Mgr.
Milena Mašková, Mgr. Hana Šteflová a Eva Menclová.
Akce proběhla bezproblémově k velké spokojenosti dětí. Zúčastnili jsme se několika
komentovaných krmení, prohlédli jsme si nově otevřený pavilon velemloků a seznámili jsme se se
způsobem jejich života, navštívili jsme pavilon goril nížinných a sledovali jejich krmení i dovádění
mláďat, v pavilonu velkých šelem nás zaujal tygr sumaterský a levhart obláčkový, prošli jsme
indonéskou džunglí, navštívili jsme údolí slonů a závěrem zhlédli cvičení lachtanů. Akce se
vydařila a splnila svoji výchovně vzdělávací funkci.
Milena Mašková
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NOC
KOSTELŮ
29. 5. 2014
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Za stanem je divočááák!!!
Na začátku loňských prázdnin jsem se domluvila s dvěma kamarádkami,
že si postavíme na naší zahradě stan. Rozhodně ho ale tentokrát nebudeme stavět
před okny našeho domu, ale tak, aby naši na nás z oken neviděli. Vybraly jsme
místo ve spodní části zahrady, těsně u drátěného plotu, který odděluje zahradu od
lesa. Stavba bývalého včelína nás bude chránit před kontrolujícími zraky obyvatel
domu. Rozhodly jsme se, že první noc ve
stanu si budeme až do rána povídat. Do
stanu jsme nanosily všechno potřebné ke
spaní a také nějaké jídlo a pití.
Když jsme večer odcházely do stanu,
řekl taťka, že v noci prověří naši
statečnost. Strejda Jirka se k němu přidal.
Ve stanu jsme rozsvítily baterky a vlezly do
spacáků. A povídaly a povídaly, až
najednou jsme usnuly. Nespaly jsme ale
dlouho. Za stanem byly slyšet divné zvuky.
Říkám: „Holky, to je určitě náš Jirka. Je pro
každou lotrovinu a je s ním legrace.“ Zvuky
nepřestávaly, a tak volám: „Jirko, přestaň,
víme, že jsi to ty!“ A lezu ven ze stanu.
V jasné noci vidím u plotu za stanem
pořádného divočáka! Blesklo mi hlavou:
„Aby tak porazil drátěný plot!“ A už řvu
z plných plic: „Holky, pryč!“ Všechny tři
upalujeme do domu, který naštěstí nechali
naši odemčený. Celý dům je vzhůru
nohama.
„Co se divíte?“ říká babi Alča, „to
byl jistě divočák, který sem chodil v zimě na jablka, která jsme za plot připravovali
pro srnku Hermínu a srnce Hrnce. Možná dostal divočák chuť na jablka a přišel si
pro ně.“ No a tím skončilo naše stanování.
Jestli se letos rozhodneme pro stanování, tak hned u domu. Plot u lesa už
může být dost chatrný a co kdyby divočák dostal zase chuť na jablka.
Zuzana Pokorná, 5.B
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Na tomto čísle se podíleli:

grafik Jan Dolejš z 8. A
•
Zuzana Pokorná 5. B +
Kateřina Kabátová
3. A +
žáci 6. tříd + žáci 2. tříd
+ žáci 9. tříd
+ žáci 8. tříd +
Mgr. Petra
Kratochvílová
+ Mgr. Naděžda
Pluhařová +
Mgr. Edita Beranová+
Mgr. Václava
Vitoušová + Mgr.
Ivana Kozlíková +Mgr.
Radka Lavičková
+Mgr. Milena
Mašková + Mgr.
Tomáš Korelus
Externí žák:
Doc. RNDr. František
Žaloudek

Články ve Zkazkách č.8

Webové stránky školy - URL

Strana 3 – 4: Kroužek terénního
výzkumu

Příbuzná stránka
Odborná přednáška: Metody a formy práce při terénním výzkumu
http://zskaznejov.webnode.cz/products/odborna-prednaskametody-a-formy-prace-pri-terennim-vyzkumu-17-dubna-2014/
Exkurze do botanické zahrady Praha - 9. května 2014 http://zskaznejov.webnode.cz/products/exkurze-do-botanickezahrady-praha-9-kvetna-2014/
Vlastivědný zájezd na Chodsko http://zskaznejov.webnode.cz/products/vlastivedny-zajezd-nachodsko-8-kvetna-2014/

strana 18: Botanická zahrada v
Tróji
strana 20: Vlastivědný zájezd na
Chodsko

Webové stránky školy
Webové stránky Základní školy Kaznějov Turistický průvodce pro uživatele

http://zskaznejov.webnode.cz
http://senk.webnode.cz/products/webove-strankyzakladni-skoly-kaznejov-turisticky-pruvodce-pro-uzivatele/
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