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Vybarvi obrázek Vybarvi obrázek, připiš své jméno, příjmení, třídu
a vhoď jej do Bédovy schránky!

Pro první stupeň:

Pro druhý stupeň:

Autorka

Autor

Adéla Mičková z IX. A

Matouš Šebrle ze 3. třídy
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Autoři p. uč. Miriam Mitvalská a Pavel Dobšíček

Vánoce
Josefa Lady
Žáci VI. B a VI. C se 9. ledna 2020 vydali do muzea na výs-

tavu s názvem Vánoce Josefa Lady. Dozvěděli jsme se hodně
o životě a tvorbě Josefa Lady. Při komentované prohlídce
jsme zhlédli 80 děl. V závěru prohlídky jsme se mohli podí-
vat na pohádku o Lišce Bystroušce, která patří do díla
Josefa Lady. Jako bonus nás čekalo povídání o místním
vyřezávaném betlému a významu jednotlivých postav.
Za veškeré informace děkujeme zaměstnankyním muzea.
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Školní
vzdělávací
exkurze
do Vídně
Dne 10. 12. 2019 jeli žáci naší školy navštívit vánoční trhy

ve Vídni. Dlouhou cestu nám zpříjemnila úžasná paní
průvodkyně, která nám vše ukázala a skvěle vysvětlila.
První zastávka byla v Mikulově, kde si děti mohly něco
koupit a odpočinout si od sezení v autobuse. Po další cestě
jsme už vystoupili ve Vídni. Paní průvodkyně nás zavedla
nejprve do kostela, kde jsme viděli nádhernou výzdobu.
Poté jsme prošli další části města, kde jsme viděli spoustu
známých, historických budov. U Stephansdomu jsme dostali
hodinový rozchod. Potom jsme zamířili k naší oblíbené cuk-
rárně Rosenberger, kde jsme měli dvě hodiny sami pro sebe.
Někteří si na památku odvezli i vídeňský hrníček. Na závěr
celé exkurze jsme navštívili krásné vánoční trhy
před vídeňskou radnicí. Výlet jsme si moc užili a velmi
děkujeme paní průvodkyni a paním učitelkám, že s námi
opět jely.

Autorka Denisa Celá z IX. B
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Autorka p. uč. Tereza Mannová, koordinátorka projektu

ZŠ Smetanova
s projektem
OUT via ICT v Itálii
Náš projekt OUT via ICT financovaný z programu Evropské

Unie Erasmus+ se přehoupnul do druhé poloviny. Od září
tvoří náš Erasmus klub noví členové ze současných
devátých ročníků. Kromě intenzivní práce na překladech
pohádky O Zlatovlásce a pověsti O praotci Čechovi máme
za sebou i další pracovní setkání v jedné z partnerských
škol.
Týden od 17. do 23. listopadu 2019 jsme strávili v italském
městě Cerveteri spolu s kolegy a žáky z Litvy, Španělska,
Turecka, Portugalska a samozřejmě s našimi italskými hos-
titeli. Během setkání jsme udělali velký kus práce. Proběhly
pracovní schůzky učitelů, několik workshopů pro děti
a nechyběly ani výlety do míst spojených s legendami.
Dvakrát jsme se vypravili do Říma vzdáleného jen půl-
hodinku cesty autobusem. V samotném Cerveteri jsme navš-
tívili etruské pohřebiště Banditaccia, které se od roku 2004
nachází na seznamu kulturního dědictví Unesco a poslední
den pobytu jsme se vypravili do středověkého městečka
Ceri. Zážitků jsme si přivezli plný kufr, navázali jsme nová
přátelství a utužili ta stará. A co je nejdůležitější, během
pobytu jsme si výrazně zlepšili své jazykové i komunikační
dovednosti a poznali kulturu a životní styl našich italských
přátel. Další pracovní setkání nás čeká v únoru, kdy se
vypravíme do španělské Baezy.
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Velká vánoční soutěž:
předávání cen
1. místo: Matyáš Plch, 3. třída
2. místo: Jakub Beneš, VII. A
3. místo: Bárt Komrska, V.B ZŠ A. Jiráska
4. místo:Tereza Blažeňaková, IX. A
5. místo: Petr Vlček, IX. A
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Rozhovor:
Tomáš Kopeň

Redakce Bédy

Můžete se nám blíže představit?
Jmenuji se Tomáš Kopeň a v Lanškrouně jsem už od naro-

zení. Během života jsem vystřídal několik zaměstnání, pově-
tšinou jsem pracoval v místních firmách. Od brigády
ve videopůjčovně přišla v roce 2013 možnost promítat
v našem kině a práce mě tak bavila, že jsem se postupem
času stal vedoucím a dramaturgem kina.

Vzpomínáte rád na školní léta?
Je to rozhovor pro školu a asi bych to neměl psát,

ale nemám rád lež. Na školní léta moc rád nevzpomínám.
Systém školství ubíjí v člověku tvůrčí myšlení. Samozřejmě
to nebude názor každého. Má vzpomínka je spousty učení
a v posledním ročníku přijde otázka „Čím chceš být?“ To byla
asi nejtěžší otázka, jakou jsem kdy dostal. To by bylo
ale na dlouho. Mám rád citát Dalajlámy: „Prvním krokem
na cestě ke štěstí je učení se.“ Učím se stále rád. Jen se teď
pro změnu učím věci, které mě naplňují a dělají šťastným.
Možnost výběru je ta nejlepší volba. A nejlepší učitelé

v mém životě byl sám život a rodiče. Tím bych jim chtěl
poděkovat.

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Jako dítě jsem chtěl být každou chvíli někým jiným.

Nejvíce lákavý byl asi potápěč. Ve škole už jsem postupně
ztrácel zájem a bylo mi vše jedno.

Jaké je Vaše nynější povolání? Můžete nám ho blíže
představit?
Mé povolání je vedoucí a dramaturg kina. Ač se to nezdá,

je toho poměrně dost. Nejdůležitější je sestavit program,
který bude zajímavý pro diváky a propagace filmů jako náš
web, Facebook, obrazovky v kině, Google. Promítání včetně
přípravy show, ingestu filmů, trailerů, klíčů a samozřejmě
i správa budovy.

Na jaké filmy byste v nejbližší době pozval žáky naší školy?
Únor je na vlně dobrodružné a určitě doporučuji Ježek

Sonic, kde hraje Jim Carrey a nemohu zapomenout
ani na Volání divočiny s Harrisonem Fordem. V březnu
na novou pixarovku Frčíme. Pro ty starší novinku od DC
Comics Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinna)
nebo Mulan.

Co děláte ve volném čase? Jaké máte koníčky?
Volný čas rád trávím s rodiči, sourozenci a těmi co mám

rád. Jinak si občas rád přečtu knihu, pustím desku, nejraději
se však podívám na nějaký film. Ze sportu občas koloběžka,
kolo nebo badminton.

Co Vám vadí na ostatních lidech?
Mám lidi rád. Přesto by se měli lépe chovat k přírodě

a nedělat si z lesa, chodníků a ulic odpadkový koš. Taky by
se k sobě měli lépe chovat. Neurážet se v komentářích
ani osobně jen proto, že má někdo jiný názor.

Zažil jste někdy nějaký trapas?
Určitě ano, ale spíše se jim zasměji a dál na ně nemyslím,

proto si momentálně na žádný nemohu vzpomenout.

Jaké je Vaše životní krédo?
Opět Dalajláma.¨„Má-li problém řešení, nemá smysl dělat
si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.“

Co byste vzkázal žákům naší školy?
Mám moc rád “Čtyři dohody“, které mi dělají život lehčí

a šťastnější. Tak nehřešte slovem, neberte si nic osobně,
nevytvářejte si žádné domněnky a vždy dělejte vše, jak nej-
lépe dovedete. A jděte si za svými sny a dělejte, co máte rádi.
Budete milováni proto, jací jste a ne, jací nejste.

A nyní stručně:

Oblíbené jídlo: špagety Aglio Olio
Oblíbená filmová pohádka: Coco
Oblíbený film: Tanec s vlky
Oblíbený autor (kniha) z dětství: to jsem čtení neměl rád
Oblíbený autor (kniha): Kniha radosti od autorů
Tändzin Gjamccho, Jeho Svatost 14. Dalajláma,
emeritní arcibiskup Desmond Mpilo Tutu a spisovatel,
redaktor Douglas Abrams. Moc rád mám i knihu Postel,
hospoda, kostel od našeho kněze,
pana Zbigniewa Czendlika.
Oblíbený herec/herečka: Leonardo DiCaprio a Paul Newman
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:Michal Hrůza,
Kryštof a Tomáš Klus
Oblíbený předmět ve škole: zvonek

Bédův rozhovor tentokrát s vedoucím kina Lanškroun, panem Tomášem Kopeněm
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Okénko do světa
deskových her
Loony Quest

• Počet hráčů: 2–5
• Doporučený věk: od 8 let
• Herní doba: 20 min
• Herní svět: kreslící
• Rok vydání: 2015

Loony Quest je neotřelá kreslící párty hra, v níž kreslíte
po vzoru slepých map na průhledné folie. Nejdříve musíte
nastudovat herní úroveň a pak ji poslepu projít, tedy
nakreslit během 30 vteřin na folii. Po vyhodnocení vaší přes-
nosti získáte body postupu. Současně se musíte vyhýbat
všem překážkám, protože ty vám mohou přinést nejen
trestné body, ale i ztěžující úkoly, jako třeba kreslit druhou
rukou, se zavřeným okem a podobně. Ztížit hru vám mohou
také spoluhráči různými žetony šprýmů.
Ve hře je 42 úrovní v celkově sedmi světech (svět džunglí,

ledu, pouští, chrámů, lávy, mechanický svět a epický svět).
Úkoly máte rozmanité. Někdy musíte spojovat čarou určitá
místa, někdy děláte kroužky a jindy třeba jen tečky.
Loony Quest je opravdu jedinečná hra, která nevyniká jen

nápadem, ale i zpracováním. Rozhodně stojí za to.

Kvíz:

1. Na jakou plochu se kreslí?

2. Vyjmenuj tři typy světů obsažených ve hře.

3. Za jak dlouho musíš stihnout nakreslit jednu úroveň?

4. V kterém roce hra vyšla?

5. Čím ti mohou škodit ve hře spoluhráči?

Odpovědi na otázky se jménem a třídou vhazujte do Bédovy
schránky!

Pozor! Na konci roku bude vylosován jeden z vás, který
obdrží jednu z her dle vlastního výběru.

Autorka p. as. Martina Komrsková
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Trocha
environmentální
výchovy
Novinky z Recyklohraní

Konečně již známe výsledky sběrové podzimní akce
v rámci Recyklohraní. Odevzdali jsme 40 ks mobilních tele-
fonů, 60 kg elektrozařízení a 76 kg vybitých baterií. Na konto
školy jsme si tak připsali 680 bodů, což je krásný výsledek.
Za body jsme objednali dřevěné piškvorky, dřevěné stavební
kostky či dřevěná jo-ja se symbolem Recyklohraní. Nejvíce
mobilních telefonů odevzdala III. třída a vysloužila si tak
zajímavou hru Hravý vesmír pro malé dobrodruhy. Věřím,
že vás hra bude bavit. Všem chci moc poděkovat za účast
na podzimních sběrových akcích, ale neznamená to,
že končíme. Baterie, telefony a další elektrozařízení můžete
do školy nosit stále.

V lednu byl také vyhlášen nový osvětový úkol s názvem
Recyklační zlepšováky. Bude se týkat právě baterií. Věděli
jste, že se v ČR k recyklaci odevzdá pouze polovina všech
prodaných baterií? V tomto úkolu se můžete zaměřit
na zlepšení propagace sběru baterií, ale můžete také bádat
a spočítat si, jak baterie úsporně využívat. V tomto úkolu
jde tedy také o praktické osobní zkušenosti. Jan Amos
Komenský řekl: „Nevěřte všemu, co se vám k věření před-
kládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“.
Podrobná zadání pro 1. i 2. stupeň si můžete přečíst
na www.recyklohrani.cz, škola si může na své konto připsat
dalších 250 bodů, tak s chutí do bádání, čas máte do konce
března.

Nebezpečí cukru v nápojích

Minule jsme se věnovali životnímu stylu zero waste,
tedy životu bez odpadu. Jedním z kroků k životu bez odpadu
je pořízení si vlastní lahve na pití, abychom přírodu
nezatěžovali zbytečnými plasty. Mnozí z vás již svou znovu-
použitelnou lahev mají a to je moc dobře. Mnozí si ale den
co den kupují nápoje v PET lahvích, což ve škole potvrzují
rychle se plnící koše na plast. Dnes se zaměříme na to,
co tyto „dobroučké“ nápoje obsahují. Mnoho z vás pije
ve škole kolové nápoje, džusy, ledové čaje, různé druhy
minerálních či perlivých vod nebo dokonce energetické
nápoje s vysokým obsahem kofeinu, které by děti vůbec pít
neměly. Všechny tyto nápoje obsahují jedno nebezpečí a tím
je cukr. Cukr by měl tvořit maximálně 10% z celkového
energetického příjmu, což je asi 50g. Světová zdravotnická
organizace (WHO - World Healthy Organization) doporučuje
dokonce jako zdraví prospěšné snížit příjem přidaných
cukrů pod 5 % z celkového příjmu energie, tedy přibližně
pod 25 gramů denně. Děti by neměly sníst více než 6 lžiček
přidaného cukru denně. Co nám přemíra cukru může způso-
bit? Příjem většího množství cukru se může projevit
nadváhou až obezitou, zvýšeným cholesterolem, zubními
kazy, ale mnozí lidé mohou být na cukru také závislí.
Abstinenčními příznaky mohou být změny nálad, podráždě-
nost či značné výkyvy v aktivitě. Jak se říká, všeho s mírou!
Pojďte tedy spolu se mnou zapátrat a zjistit, kolik cukru

přijmete konzumací vašich oblíbených nápojů. Tyto nápoje
bývají označovány za „prázdné“ potraviny, tedy potraviny,
které nám nedají žádné živiny.
Správné řešení kvízu nezapomeň vhodit do Bédovy

schránky – hrajeme opět o krásnou lahev.

1. Kolik cukru přijmete, vypijete-li 1 litr kofoly?
a. 60 g
b. 80 g
c. 100 g

2. Kolik cukru přijmete, vypijete-li lahev ochucené perlivé
vody o obsahu 1,5 litru?
a. 60 g
b. 50 g
c. 40 g

3. Kolik cukru se skrývá ve sklenici pomerančového džusu,
tedy ve 200ml?
a. 24 g
b. 20 g
c. 16 g

4. Kolik cukru se v průměru ukrývá v půllitrovém
energetickém nápoji, který navíc obsahuje kofein?
a. 33 g
b. 44 g
c. 55 g

A víte, kolik gramů cukru se ukrývá v běžné pitné vodě
nebo v neslazeném čaji? Ano, správně, nula.
Jak vidíte, omezit cukry je tak snadné. Vynechte veškeré

slazené nápoje, pořiďte si svou lahev a dělejte si čaj
nebo pijte neobyčejně „obyčejnou“ vodu. Pomůžete sobě
i životnímu prostředí.

Autorka p. uč. Martina Fiebigerová
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Sportovní
kvíz

Anglická
luštěnka

1. Jak se nazývá nejnáročnější sjezd
v alpském lyžování na světě?
a. Lake Louise (USA)
b. Bormio (ITA)
c. Kitzbühel (AUT)

2. Ve kterém českémměstě se letos pojede další ročník
světového poháru v biatlonu?
a. Nové Město nad Metují
b. Nové Město na Moravě
c. Nové Město nad Labem

3. Kde se budou konat letní olympijské hry v roce 2020?
a. Vídeň
b. Peking
c. Tokio
d. Bangkok

4. Kdo vyhrál Ligu mistrů UEFA 2018/2019?
a. Real Madrid
b. Slavie Praha
c. Juventus FC
d. Liverpool FC

5. Kolik dírek má v sobě florbalový míček?
a. 26
b. 32
c. 28
d. 30

6. Kolik minut se hraje fotbalové utkání?
a. 90 minut
b. 45 minut
c. 60 minut
d. 120 minut

7. Jak dlouho trvalo nejdelší tenisové utkání?
a. 12 hodin 40 minut
b. 11 hodin 5 minut
c. 10 hodin 50 minut
d. 12 hodin 10 minut

8. Kdo je podle kanadského bodování nejlepší hokejový
hráč?
a. Gordie Howe
b. Jaromír Jágr
c. Mark Messier
d. Wayne Gretzky

9. Ester Ledecká kombinuje dva sporty, které to jsou?
a. hokej a alpské lyžování
b. alpské lyžování a snowboard
c. snowboard a rychlobruslení

10. UFC je značka pro jaký sport?
a. basketbal
b. florbal
c. soutěž ve smíšených bojových uměních
d. box

11. Nejvíc „válení sudů“ ve fotbalovém utkání předvedl?
a. Cristiano Ronaldo
b. Neymar
c. Messi

12. Váha pingpongového míčku je?
a. 2,7 g
b. 2,1 g
c. 3,2
d. 3,1 g

13. Který český lezec se probojoval na olympijské hry
v roce 2020?
a. Adam Fejk
b. Adam Halbi
c. Adam Ondra
d. Ondřej Venkl

Autor

Autor

p. uč. Pavel Dobšíček

Daniel Čalkovský z VIII. A
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Autorka

Autorka

Tereza Polášková z IX. A

Tereza Blažeňaková z IX. A
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Poznáš, která je to země?
Pro tento měsíc se podíváme na zemi jejíž nejvyšší bod je (1.část tajenky), nejznámější

skalní útvar je (2.část tajenky) a nádherná budova, která je zapsána na seznam světového
dědictví Unesco, připomíná svým tvarem (3.část tajenky).

1. část tajenky

4 . 0,1 =

0,2 + 7 =

3 – 1,2 =

0,2 + 0,3 =

6 . 0,2 =

0,3 + 1,9 =

3 + 4,2 =

7 – 2 . 0,5 =

12 + 4 . 0,5 =

30 . 0,1 =

2 . 0,9 =

9 – 6. 0,5 =

0,4 + 0,6 =

4,4 : 2 =

0,8 . 9 =

2. část tajenky

- 6,2 + 8 =

9 – (-6) =

- 0,2 – (-2) =

5 . (-2) =

2 – 0,2 =

6 –(+10) =

3 –(-6) =

- 0,3 . 4 =

-7 + 3.(-1) =

0,72 . 10 =

- 2 . (-2,5) =

12 - 4 . 4 =

3 : 0,5 =

1,8 + 0,4 =

- 0,5 - 1,5 =

- 3 + 18 =

- 1 -3 =

3. část tajenky

22 – 3,5 . 2 =

10 – 1,4 . 2 =

0,1 . 57 =

-(-4) + 2 =

65 : 10 =

0,7 + 2 . 0,1 =

- 5 + 2 . 10 =

- 6 - 0,8 =

2 – 1,6 =

- 21 +24 =

3,2 : 0,4 =

8 – (- 7) =

- 2 . 2 =

- 2 : 10 =

1,7 – 5 . 0,1 =

- 7 + 3 =

- 4.(-0,1) =

5 + 2. (-1) =

-10

R

-0,2

CH

1,2

7,2

T

O

-6,8

Ý

0,4

M

1,8

8

U

P

-4

A

0,5

5,7

N

Ď

2,2 9

K Y

-2

Á

0,9

6

Í

S

3 14

I C

-1,2

E

1

6,5

Z

B

5 15

V L

Hledanou zemí je:



PRO CHVÍLE ODDECHU15

Jazykolam
Slovensko

Francie

Čína

Itálie

Maďarsko

Norsko

Rakousko

Peking

Budapešť

Paříž

Vídeň

Oslo

Bratislava

Řím

1

2

3

4

5

6

7

A

N

R

P

L

K

S

3 4 1 71 51 6 632 3 3

Autorka Simona Čalkovská z VIII. B

Známé
osobnosti
zdraví Bédu
Tentokrát Tereza Kerndlová



Výherci
z minulého čísla:

16VÝHERCI

1. místo: Eliška Skalická, III. třída
2. místo: Lucie Marešová, VI. A
3. místo: Petr Vlček, IX. A

1. místo: Andrea Krejbichová, V. A
2. místo: Míša Sommerová, II. A
3. místo: Eliška Kuřová, V. A ZŠ Al. Jiráska

Karolína Kalousková, VII. B

1. místo: Tereza Blažeňaková, IX. A
2. místo:Adéla Mičková, IX. A
3. místo: Ben Komrska, V. B Al. Jiráska

1. místo: Bárt Komrska, V. B ZŠ Al. Jiráska
2. místo: Natálie Vašíčková, VII. A
3. místo: Ben Komrska, V. B ZŠ Al. Jiráska

1. místo: Magda Popelářová, V. B
2. místo:Tereza Polášková, IX. A
3. místo:Adam Braik, V. B ZŠ Al. Jiráska

1. místo: G. Jílková, III. třída
2. místo: Petra Krummerová, V. B Al. Jiráska
3. místo: Petr Vlček, IX. A

1. místo: Adriana Jurečková, V. B
2. místo: Eliška Marklová, IX. A
3. místo: Eva Kovačevičová, V. A

1. místo: Sofie Šemberová, V. A
2. místo: Veronika Kutnarová, VI. B
3. místo: Jirka Holub, II. A

1. místo: Jakub Beneš, VII. A
2. místo: Josef Hofman, VI. B
3. místo: Mariana Kučerová, VI. B

1. místo: Adam Jílek, VI. C
2. místo:Adam Braik, V. B Al. Jiráska
3. místo:Adéla Mičková, IX. A

str. 2

str. 13str. 3

str. 13str. 3

str. 11

str. 14
str. 9

str. 12

str. 12

str. 13Lambada

Osmisměrka (Vločka)

Matematicko-geometrická luštěnka (Únor)

Poznáš, která je to země? (Peru)

Obrázek na vybarvení – 1. stupeň

Obrázek na vybarvení – 2. stupeň

EVVO (1c, 2a, 3b)

Okénko do světa deskových her
(1. abstraktní, 2. 2-4 hráči, 3. Ubongo, 4. 2009, 5. zvířaty)

Německá luštěnka (Januar)

Anglická zvířecí luštěnka (HAPPY NEW YEAR)

Jazykolam (Jen jeden den bez beden)
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Veškerá řešení soutěží vhazujte do Bédovy
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Pozor: Řešení každého úkolu pište na samostatný
papír, uveďte své jméno a příjmení.


