
Školní noviny 
 

  

Nový školní rok 

Dne 1. 9. 2016 v osm hodin ráno začal nový školní rok pro Základní školu Kozojedy. Všechny třídy i se 

svými učitelkami stály v řadě a lemovaly vnitřní okraje návsi. Paní ředitelka stála uprostřed. Hned po 

zaznění státní hymny započal proslov paní ředitelky, ve kterém přítomné seznámila se všemi 

drobnostmi, které se ve škole přes prázdniny staly, i s těmi, jež se pro nový školní rok teprve chystají. 

Netrpěliví prvňáčci již nedočkavě přešlapovali ze strany na stranu a čekali, až zazní jejich jméno. 

Nakonec se dočkali a paní ředitelka vyvolávala jednoho za druhým. Každý nový přírůstek odvedl jeden 

z deváťáků či osmáků k jeho nové učitelce paní Oliveriusové. Všichni noví prvňáčci dostali drobnost 

v podobě čokolády a květiny. Na závěr paní ředitelka řekla pár slov a žáci se mohli rozejít do svých 

domovů plní očekávání, co je v novém školním roce čeká. 

                                                                                                                          František Peterka 

 

 

Výměna oken 

Po mnoha letech se v budově vyššího stupně ZŠ Kozojedy měnila stará okna, která byla 

původní a hlavně netěsnila, takže neustále do budovy profukovalo. Proto se paní ředitelka se 

souhlasem obce Kozojedy rozhodla, že na naší škole zařídí výměnu starých oken. V první 

části se vyměnila okna na chodbách, v chemickém kabinetu a v šesté, osmé a deváté třídě. O 

týden později došlo i na sedmou třídu a sborovnu. Vše proběhlo rychle a hladce. Všem, kteří 

se na této akci podíleli, děkujeme.                                                           

                                                                                 David Němec                                                           

 

 



 

  

Mgr. František Bureš 

Do učitelského sboru přišla nová posila v podobě Mgr. Františka 

Bureše, který bude vyučovat matematiku a fyziku v 8. a 9. ročníku. 

Pan Bureš přišel do naší školy hlavně proto, že jsme potřebovali 

nového učitele matematiky, ale také díky dobré pověsti školy, kterou 

tu máme.  

Studium 

Vystudoval střední školu v Domažlicích, Pedagogickou fakultu v Plzni 

a dálkově elektrotechnickou fakultu.  

Kariéra 

Ve školství pracuje již 40 let. Začínal jako informatik. Poté pracoval 

jako zástupce ředitele krajského úřadu, následně se stal vedoucím 

oddělení základních škol Plzeň-sever, školského úřadu Plzeň-město a 

vedoucí oboru školství. Celkem 22 let je učitelem, o tomto povolání 

prohlásil, že je nejlepší ze všech, která vykonával. Vyučoval hlavně 

matematiku a fyziku, ale občas i chemii, přírodopis a hudební 

výchovu. Většinou měl na starosti matematické třídy. 

Zájmy a rodina 

Mezi jeho hlavní koníčky patří myslivost, kterou se zabývá již od 20 

let. V mládí také hrál na housle, violoncello a baskytaru. V této době 

se nejraději věnuje cestování po Evropě, ale navštívil i mnoho 

exotických států. 

Nyní je šťastně ženatý se svou manželkou, se kterou má dva syny. 

                                                                                            František Peterka 

Jak se u nás líbí nové žačce? 

Do páté třídy přišla desetiletá žákyně Marie Štěrbová. 
Jana:  Jaký pro tebe byl přestup ze staré školy? 

Marie: Byl lehký a snadný. 
Jana:  Jak se k tobě chovají spolužáci? 

Marie: Jsou hodní. 
Jana: Jak se ti líbí učitelé? 

Marie: Jsou v pohodě. 
Jana: Těšíš se na nějakou školní aktivitu? 

Marie: Těším se na školní výlety. 
Jana: Jaký tu máš prospěch? Je lepší nebo horší? 

Marie: Mám skvělý prospěch. 
Jana: Chtěla bys něco změnit na této škole? 

Marie: Asi nic, líbí se mi tu? 
Jana Davídková 



 

  

Přespolní běh v Plasích 

Naše škola se jako každým rokem zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Plasích. Soutěžili jsme 

ve třech kategoriích-mladší žačky, starší žačky a starší žáci. Naši školu reprezentovalo celkem patnáct 

žáků. Na Velkou louku do Plas dorazila kozojedská výprava už hodinu a půl před začátkem závodů. 

Jako první startovaly naše mladší žákyně, za které běžely Denisa Kovářová, Viktorie Lipertová, Terezie 

Hodková, Lucie Šottová a Natálie Hůlová. V celkovém pořadí obsadily 6. příčku. O chvíli později se 

připravily na start starší žačky - Jana Davídková, Marie Anna Peterková, Dagmar Jelínková, Tereza 

Valachová a Žaneta Soukupová.  Velkým úspěchem bylo první místo Marie Anny Peterkové, která se 

už od začátku hnala dopředu a nakonec zvítězila. Celkově skončily na krásném 4. místě. Jako poslední 

vyběhli starší žáci -  Ladislav Peterka, František Peterka, David Němec, Jaroslav Zíka a Jakub Franěk, ti 

se drželi uprostřed startovního pole a pohromadě se svými protivníky, což se ukázalo jako dobrá 

taktika, která jim přinesla rovněž 4. místo v celkovém pořadí družstev.  

Všem zúčastněným děkujeme za velmi chvályhodnou reprezentaci školy. 

                                                                                                                                             Marie Anna Peterková 

 Florbal 

V pátek 11. listopadu se naše základní škola zúčastnila florbalového klání škol, které se konalo na 

Základní škole v Kožlanech. Naši žáci, kteří bojovali o co nejlepší umístění, byli Jaroslav Zíka, David 

Němec, Jakub Franěk, Matyáš Koza, David Hach, Jaroslav Blahník, Jan Kotva a Vojtěch Štípek. 

Soupeřit o první místo jsme měli s pěti týmy. Naším prvním protivníkem byl domácí družstvo, 

Kožlany. Dále jsme hráli s Kralovicemi, Žihlí, Plasy a Manětínem. Během zápasu s Kralovicemi byl 

David Němec ošklivě nakopnut do hlavy, podle rozhodčího to však faul nebyl. Báli jsme se, že jsme 

přišli o drahocennou posilu týmu, ale v dalším zápase už David naštěstí zase hrál. Nakonec i přes 

obrovské úsilí celého družstva jsme skončili na 6. místě. Jako odměnu jsme dostali diplom a tašku 

plnou florbalových míčků. 

           Jaroslav Zíka 

                                                                                                               
Jaroslav Zíka 

 



 

Recept na vánoční cukroví 

Citrónové čtyřhránky s jahodovým džemem 
 

Suroviny: 400 g hladké mouky, 120 g moučkového cukru, 3 žloutky, 250 g Hery, špetka soli, 

vanilkový cukr, citrónová kůra a šťáva. 
 
Jahodový džem na slepení, růžová citrónová poleva a koupené c slepíme po dvou s džemem, 
potřeme citrónovou polevou a ozdobíme cukrovým zdobením. 

  

Mikulášská nadílka 
V pondělí 5. 12. 2016 navštívili kozojedskou základní a mateřskou školu Mikuláš, andělé a čerti. 

Nejprve si vyšlápli na hříšníky z prvního stupně. Čerti dupali, oháněli se košťaty a řinčeli řetězy. 

Mikuláš měl připravenou knihu hříšníků. Děti ochromené strachem z čertů a z hrozby peklem za 

hříchy, slibovaly, že se polepší a budou hodné. Mikuláš jim uvěřil a andělé jim za zazpívanou 

písničku rozdali sladkosti. Návštěva mateřské školky se obešla bez křiku a hluku na chodbách, ale i 

přesto se děti čertů bály. Zato na druhém stupni se čerti vyřádili. Každého hříšníka načernili 

mourem a vytáhli ven na chodbu, kde musel dělat kliky a dřepy. Někteří zlobiči se dokonce podívali 

i do čertovského pytle. Pekelnému řádění neunikly ani paní učitelky, které také skončily s černými 

tvářemi. 

                Ladislav Peterka 

 

Recept na vánoční cukroví 

Citrónové čtyřhránky s jahodovým džemem 
 

Suroviny: 400 g hladké mouky, 120 g moučkového cukru, 3 žloutky, 250 g Hery, špetka soli, vanilkový 

cukr, citrónová kůra a šťáva. 
 
Jahodový džem na slepení, růžová citrónová poleva a koupené cukrové zdobení. 
Z uvedených surovin vypracujeme těsto, zabalíme je do fólie a necháme v chladničce odležet. Potom 
těsto rozválíme na sílu 2-3 mm a formičkou vykrájíme kosočtverce. Pečeme je na plechu s papírem na 
pečení po dobu 6-7 minut při 170°C. Upečené zchladlé kosočtverce slepíme po dvou s džemem, potřeme 
citrónovou polevou a ozdobíme cukrovým zdobením. 
            Marie Hlavsová 



 

  

Vtipy: 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: „Za co jste tady?” „Za 

předčasné vánoční nákupy.” „To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?” „Dvě 

hodiny před začátkem otvírací doby.” 

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory doly.” „A splnil ti přání?” „Ano, koupil mi atlas hor...” 

Pes pod vánočním stromečkem: „Teda, páníček se na Vánoce vytáhl! Který pes se může pochlubit, 

že mu na záchod zavedli elektrické osvětlení?!” 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” „Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako všichni ostatní.” 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” Za chvíli přijde Pepíček a 

povídá: „A svíčky taky?” 

Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?” „Pochopitelně, kdo jiný?” „To 

znamená, že vy jste se na mě zase vysrali?” 

„Počkej, nechoď sem!” křičí na manželku z ložnice pan Hanák. „Já ti ještě musím zabalit ty 

náušnice...!” 

„U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž věc, ale každý, fakt každý Vánoce,” říká 

spolužákům Vašek. „Co, prosím tě?” „Stojan.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselé Vánoce a šťastný nový 

rok přeje 9. třída 


