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Autorka

Sofie Šmídová, V. C
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Ohlédnutí
za lyžařskými
výcviky
Lyžařský a snowboardový výcvik II. Stupně
V závěru ledna se uskutečnil první ze tří lyžařských
výcviků naší školy. Zúčastnili se jej převážně žáci II. stupně
a 5.C.
Celý kurz provázely skvělé sněhové podmínky a nádherné
počasí. Snowboardisté i lyžaři se tak mohli zdokonalovat
ve své technice a užívat si zasněžené krajiny v okolí
Dolní Moravy. Ubytování a stravování v penzionu pana
Konečného náš opět nezklamalo a prázdné talíře po každém
jídle byly důkazem, jak dobře se o nás hostitelé starali.
Celý kurz proběhl bez problémů a všichni instruktoři
si pochvalovali, jaké hodné a šikovné žáky jsme v prvním
kurzu měli.
Autor

Mgr. Milan Valúšek

Lyžařský výcvik 4. A a 6. tříd
První únorový týden se konal 2. lyžařský výcvik tříd 4. A
a všech 6. tříd. Letos to byl opravdu boj s přírodou a počasím.
První den hustě pršelo, takže nám zavřeli lyžařský areál.
Ale to nás neodradilo od pobytu v přírodě - vyšlápli jsme si
na rozhlednu Klepáč na vrchu Klepý. Sice to bylo jen 5 km,
ale vývoj počasí a fyzická kondice některých účastníků
kurzu byly proti nám. Druhý den foukal tak prudký vítr,
že hustě sněžilo vodorovně. Ale ani to nás neodradilo,
tak jsme lyžovali do půl druhé. Třetí den pro změnu
pro velký nárazový vítr nejezdily vleky, ale i tuto překážku
jsme zvládli – prostě jsme šlapali do kopce a jezdili na jediné
otevřené kotvě. Nakonec se příroda smilovala – ve čtvrtek
a v pátek jsme již lyžovali všude. Na penzionu jsme se
na přednáškách toho spoustu dozvěděli a odměnou nám byl
úspěšně napsaný test a čtvrteční diskotéka. Takže závěr?
Lyžák byl super a těšíme se na příští rok!
Autorka M. Dvořáčková
Fotografie Lenka Smolová

Třetí lyžařský kurz – 4. B, 5. A a 5. B
Také v pořadí třetí lyžařský kurz máme již úspěšně
za sebou. Příroda si opět s námi zahrávala. Lyžovali jsme
v dešti, chumelenici, v prudkém větru, ale poslední den také
ve slunečném počasí.
Letos byli šikovní začátečníci – skoro všichni po dvouhodinovém seznamování se s technikou lyžování již šli na kotvu.
Opět jsme si užili hory, dozvěděli se spoustu informací
na přednáškách a kurz jsme úspěšně zakončili testem,
karnevalem a diskotékou.
Takže – AHOJ Dolní Moravo – zase za rok …
Autorka

M. Dvořáčková

Fotografie

Lenka Smolová

O výuku lyžování a snowboardingu je mezi našimi žáky
veliký zájem. V letošním roce jsme proto uskutečnili celkem
3 kurzy, kterých se účastnilo 120 dětí a celkem 12 instruktorů. Podmínky na jednotlivých kurzech byli značně rozdílné
a mnohdy velmi náročné. Postřehy u nich naleznete v jednotlivých příspěvcích.
Blahopřejeme všem žáků k jejich zdárnému absolvování
lyžařského výcviku a děkujeme všem instruktorům za píli
a nadšení pří jejich výuce.
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ZŠ Smetanova s projektem
OUT via ICT ve Španělsku
16.2. se tým pěti žáků a dvou pedagogů vydal na páté pracovní setkání k projektu Unce Upon a Time via ICT realizovaném z programu Erasmus+. Tentokrát jsme zamířili
do španělské Baezy. Toto malebné historické městečko zapsané na seznamu UNESCO díky nejzachovalejším renesančním památkám ve Španělsku leží v oblasti Andaluzie, v provincii Jaén.
Naši hostitelé pro nás připravili opravdu skvělý program.
Pro žáky zorganizovali například workshop s komiksovou
ilustrátorkou Eve Mae, která pracuje pro studio Marvel. Žáci
měli také možnost zkusit si namalovat graffiti a ozdobit zeď
školního dvora nejen logem našeho projektu, ale také svým
jménem. A na závěr pobytu se stali lingvisty amatéry a hledali podobnosti mezi jazyky partnerských zemí.
Protože Baeza je obklopena třemi miliony olivovníků
a kamkoliv naše oko dohlédlo se vlnily olivové háje, připravili organizátoři pro pedagogy přednášku o výrobě olivového
oleje spojenou s degustací. Většina z nás byla velmi překvapena tím, jak by měl kvalitní extra panenský olivový olej
vonět a chutnat. Asi nebude těžké uhádnout, jaký suvenýr
jsme si domů přivezli!
Kromě Baezy jsme měli možnost navštívit Granadu. Našim
hostitelům se podařilo zajistit nám prohlídku světoznámé
Alhambry. Zážitek to byl vskutku velkolepý. Velmi působivá
byla také procházka po městečku Cazorla a hlavně korytem
řeky, která teče pod celým náměstím a ruinami místního
kostela. Legendami prodchnutý byl výlet do nedaleké Ubedy,
která je stejně jako Baeza zapsána na seznamu světového
kulturního dědictví díky své bohaté a velmi zachovalé
renesanční, ale i gotické architektuře.
Nyní se musíme soustředit na to, abychom pro naše partnery připravili stejně působivé a nezapomenutelné setkání
u nás v Lanškrouně.

Autorka

Mgr. Tereza Mannová – koordinátorka projektu
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Tentokrát jsme se vydali do španělské Baezy. Byli jsme
ubytovaní v rodinách. Přečtěte si, jak jsme odpověděli
na následující otázky:
1. Jak se jmenoval tvůj kamarád(ka)
z hostitelské rodiny a kolik mu bylo let?
2. Co tě nejvíce zaujalo bezprostředně po příjezdu?
3. Vnímal(a) jsi nějaké odlišnosti hostitelské rodiny
v porovnání s naším způsobem života?
4. Na co budeš nejvíce vzpomínat?
5. Co se ti líbilo ve španělské škole?
6. Co ti tento pobyt přinesl?
Katka Chládková z IX. B

1. Alba Salcedo, 16let.
2. Po příjezdu jsem byla nadšená z toho, jak se k nám
Španělé chovali. Jsou přátelští a vstřícní. Rodina byla
úžasná.
3. Odlišnosti jsou velké, například rodiče mají velmi
velkou důvěru ve své děti. Měli obrovské množství jídla.
Velmi mě fascinuje, jak jsou všichni ochotní pomoct.
4. Určitě na kamarády a rodinu, ve které jsem bydlela,
společně strávený čas v Granadě, velký průvod traktorů
(demonstrace za zvýšení výkupních cen v zemědělství)
a úžasné památky. Byly to nejlepší dny mého života,
budou mi velmi chybět.
5. Ve španělské škole se mi líbilo to, že o velké přestávce
šli všichni ven na dvorek. Písničky místo zvonění
a lavice po jednom.
6. Přinesl mi nové kamarády a plno zkušeností,
např. nový jazyk a dorozumívání se s lidmi.
Honza Postřehovský z IX. A

1. Juan Manuel Moreno, 16 let.
2. Lidi.
3. Spí s otevřenými dveřmi, jedí strašně moc jídla,
chodí spát hodně pozdě a jsou hodně přátelství.
4. Na lidi, které jsem tam potkal a na to,
co jsem s nimi zažil.
5. Učitelé a volnost.
6. Přátelé a zážitky.

Daniel Čuhel z IX. B

1. Maria Rodriguez Lopez, 16 let.
2. Hrozně přátelští lidé a krásné prostředí.
3. Velké porce jídla, přátelští lidé, všichni chodí
ven společně a nesedí u počítače jako v Česku.
4. Na chození ven a všechny výlety
společně s nimi a večeře.
5. Pohodlné lavice pro jednoho, písničky místo zvonění
(chtělo by to i u nás), dlouhé přestávky venku,
kdy všichni společně svačí.
6. Konečně jsem mluvil anglicky a spoustu nových přátel,
umím španělská slova (většinou sprostá).
Jakub Krejčíř z IX. A

1. Rocío Montes Pérez, 16 let.
2. Zaujal mě vzhled domů a krajiny, všichni
na mě působili moc přátelsky a mile.
3. Velké porce jídla, dezerty,
všichni jsou se všemi kamarádi.
4. Na všechny lidi, na společné výlety.
5. Pohodlné lavice, hudba místo zvonění,
dlouhé přestávky na dvoře školy.
6. Krásné, nezapomenutelné zážitky,
nové přátele a zajímavé zkušenosti
Pavel Bednář z IX. A

1. Luis, 16 let.
2. Lidi, kultura. Chovají se velmi příjemně, přátelsky.
3. Velké porce jídla, kamarádi se večer setkávají a chodí
spolu ven. Žáci školy končí všichni ve 14:45h a začínají
až v 8:15h.
4. Příjemní lidé, kteří rádi pomůžou. Je super setkávat
se s lidmi z různých koutů Evropy a bavit se společně.
5. Pohodlné lavice, hudba místo zvonění, veliká
půlhodinová přestávka, při které jdou žáci na školní
dvůr a povídají si, jedí či hrají fotbal.
6. Vložil jsem angličtinu do praxe, naučil jsem se některá
slovíčka či věty v jiných jazycích. Nová skvělá jídla.
Naučil jsem se si užívat život i přes to, že jsem puberťák.
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Konverzační soutěž
v anglickém jazyce
Konverzační soutěž proběhla na konci ledna a byla rozdělena do dvou dnů – první den probíhala poslechová část,
druhý den přišla na řadu samostatná konverzace.
Kategorie AI se zúčastnilo 14 žáků šestých a sedmých tříd.
Kategorie AII se zúčastnilo také 14 žáků osmých a devátých
tříd. První den si žáci prošli poslechovou částí a poté si
cvičně vyzkoušeli mluvit na různá témata a také popisovat
obrázky. Druhý den již jednotliví žáci předstupovali před naši
věhlasnou porotu ve známém složení – Tereza Mannová
a Martina Fiebigerová. Po úvodním představení se a uvolněné konverzaci následoval popis obrázku. A bylo dobojováno. A jak celá soutěž dopadla?
6. ročník

1. místo: Michal Marek ze, VI. C
2. místo: Virginie Meister ze, VI. A
3. místo: Nikol Obešlová, VI. A
7. ročník

1. místo: Žaneta Kuběnková, VII. A
2. místo: Nela Zvoníčková, VII. A
3. místo: Andrea Janoušková, VII. A
8. a 9. ročník

1. místo: Sára Staňková, VIII. B
2. místo: Pavel Bednář, IX. A
3. místo: Stela Vaníčková, IX. A

A jaké pocity měli žáci
bezprostředně po soutěži?
Nikol Kučerová

„Na soutěži to bylo super! Byla jsem strašně nervózní,
ale jsem ráda, že jsem měla možnost si to vyzkoušet.“
Štěpán Markl

„Soutěž se mi líbila, i když se mi to moc nepovedlo.
Příští rok se ale přihlásím znovu. Nejvíc mě bavilo
poslouchat kamarády, jak mluví anglicky.“
Nela Zvoníčková

„Už minulý rok jsem byla na soutěži a čekala jsem,
že to nebude těžké. Ale stres udělal své. To samé se stalo
i letos. Myslím si ale, že jsem dopadla lépe, a to díky
letnímu anglickému táboru, kde jsem se trochu
rozmluvila. Za mě super zkušenost.“
Jakub Beneš

„Byl jsem ve stresu. Vtipné bylo popisování obrázku.
Vůbec jsem nevěděl, co popsat.“
Sára Staňková

„I was feeling a bit nervous at first, okay I was very
anxious…but then it all went away and I started talking
without problems. Next year I will try it as well.“

Do okresního kola, které se konalo 18. února, postoupila
Žaneta Kuběnková a Sára Staňková. A i když se zde dívky
na stupních vítězů neumístily, byl to úctyhodný výkon
a hlavně neocenitelná zkušenost. Tak ať vás angličtina stále
baví a zase za rok!

Autorka

M. Fiebigerová
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Festival vědy
a techniky

Autorka

Jana Kernová

Ve středu 5. února se po roce vrátil do Lanškrouna Festival vědy a techniky. V prostorách
L´ARTu proběhlo okresní kolo pro žáky základních i středních škol. Smetanka nemohla
chybět. Tentokrát nás reprezentovali žáci IX. A – Adéla Mičková a Tereza Polášková s projektem Planeta v odpadu a Jakub Krejčíř s Oliverem Kučerou zjišťovali Vliv teploty na výkon airsoftových zbraní.
Počáteční nervozita před soutěží opadla a všichni si ji užili. Dlouhé čekání na verdikt
porotců se vyplatilo. Kluci při vyhlašování výsledků obdrželi cenu firmy Schaeffler z Lanškrouna a obě naše práce úspěšně postoupily do kraje. Držíme palce!

Trocha environmentální
výchovy
Novinky z Recyklohraní
Do akce Věnuj mobil a pojeď do ZOO se zapojilo 172 škol.
Celkem školy odevzdaly k recyklaci 11 076 ks mobilních telefonů. Nejúspěšnější byla ZŠ Dačice (Jihočeský kraj),
která odevzdala neuvěřitelných 310 kusů.
„Množství vybraných mobilních telefonů ve školách představuje úctyhodné číslo. Díky recyklaci z nich získáme cenné
druhotné suroviny, které nám slouží k výrobě nových produktů. Šetříme tím primární zdroje surovin a přírodu
před další těžbou. Děkujeme všem žákům, studentům
a aktivním pedagogům, že se do sběru mobilních telefonu
zapojili.“ Tým Recyklohraní
Festival vědy a techniky
Adéla Mičková a Tereza Polášková letos reprezentovaly
školu na Festivalu vědy a techniky s velmi naléhavým
tématem – Planeta v odpadu. Děvčata představila problém
odpadu, třídění i možného využití odpadu k recyklaci či upcyklaci. Nabídly zároveň alternativy k běžným každodenním
potřebám – textilní sáčky na ovoce, zeleninu, pečivo, lahve
na pití, recyklovaný kelímek na kávu nebo čaj (vyrobený
z použitých kelímků na kávu), box na svačinu, kosmetické
tampony ze zbytkových textilií, atd. Jejich práce úspěšně
postoupila do krajského kola, které se mělo konat
v Pardubicích 12. - 13. března. Vzhledem k současnému stavu
se termín krajského kola posouvá. V příštím čísle
vám děvčata svůj projekt samy představí.
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Jaro je tu a s ním i velký jarní úklid Ukliďme Česko. Hlavním úklidovým dnem měla být sobota 4. dubna. I my jsme se
jako škola zaregistrovali do úklidu Lanškrouna a okolí.
Bohužel za současné situace se veškeré hromadné úklidy
zrušily a my se nejspíše zapojíme až při podzimním úklidu.
Určitě ale stojí za to udržovat naše krásné okolí čisté
a bez odpadků. Pokud se tedy rozhodnete vyrazit do přírody,
určitě se vybavte rukavicemi a pytli. Pojďme si nyní alespoň
připomenout loňskou úklidovou akci v číslech. Můžete
vyhrát lahev na pití nebo třeba dřevěnou hračku (obdržíte
po návratu do školy).

EXTRA

1. Kolik úklidů bylo zaregistrováno roku 2019?
a. 1 895
b. 2 895
c. 3 895
2. Kolik dobrovolníků se do úklidů zapojilo?
a. 157 000
b. 137 000
c. 107 000
3. Kolik tun odpadu bylo uklizeno?
a. 1 612
b. 2 612
c. 3 612
4. Loňská akce byla zaměřena na pneumatiky.
Kolik jich bylo nalezeno?
a. 10 700
b. 14 700
c. 7 700
5. Cílem akce není uklízet stále více,
ale to, aby nepořádek pokud možno vůbec nevznikal.
Nedílnou součástí je tak informovanost veřejnosti díky
médiím. Tipněte si, kolik článků a dalších ohlasů
v médiích bylo zaevidováno?
a. 2 100
b. 1 900
c. 1 500

Zdroje

Autorka p. uč. Martina Fiebigerová
www.recyklohrani.cz, www.uklidmecesko.cz
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Okénko do světa
deskových her
Malý princ:
Udělej mi planetu!
•
•
•
•

Počet hráčů: 2–5
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 25 min
Rok vydání: 2013

„Prosím pěkně... nakresli mi beránka...“ „Cože ?“ „Nakresli
mi beránka...“ Tato slova zná asi každý z nás... Kdo by totiž
neznal Malého prince. Ovšem tato slova patří do knihy...
K nám by se spíše hodila tato verze: „Prosím pěkně... udělej
mi planetu...“ „Cože ?“ „Udělej mi planetu..“
Protože v této hře jde hlavně o to, vytvořit si vlastní planetu.
Planetu, na které se nacházejí sopky, kvetou růže, rostou
baobaby, jsou tam beránci - ti nakreslení i ti v bedýnce,
je tam had, slon, lampa, liška a překrásné západy slunce.
A na to vše dohlížejí nám tak známé postavy - Domýšlivec,
Zeměpisec, Hvězdář, Král, Lampář, Lovec, Pijan, Byznysmen,
Zahradník, Turecký hvězdář a samozřejmě Malý princ.
Hra obsahuje 80 kartiček, které lze jednoduše rozdělit
na čtyři typy. Dílky vesmíru s některou postavou, destičky
celé zaplněné planetou a pak okraje planety, svažující se
buď doleva nebo doprava. Jedna hra trvá 16 kol. Hráči si postupně vybírají dílky planety a nebo dílky s postavou a vytváří
z nich planetu. Ale pozor na sopky a baobaby!
Souboj hráčů končí ve chvíli, kdy jsou rozebrané všechny
dílky a tedy všichni mají své planety postavené. Pro zisk
bodů je důležité, jaké postavy si hráči vybrali do rohů své
planety. Každá totiž nabízí body za něco jiného. Hráči tedy
mohou být odměněni za lampy, beránky, růže, baobaby
i západy slunce. Vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů.
Tato hra je splněným snem všech fanoušků Malého prince.
Navíc nabízí skvělou zábavu, přístupnou hratelnosti a krásné
zpracování.

Kvíz:
1. Vyjmenuj čtyři „věci“, které se nalézají na planetách?
2. Na co si musíme dávat ve hře pozor?
3. Která postava si o sobě myslí, že je nejdůležitější
na světě a stále něco zapisuje?
4. V kterém roce hra vyšla?
5. Na kolik typů lze rozdělit kartičky?
Odpovědi na otázky se jménem a třídou zasílejte
na Bédův e-mail beda@zsbs.cz.
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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Rozhovor:
Karolína Živná
Bédův rozhovor tentokrát s asistentkou pedagoga ve 3. třídě.

Můžete se nám blíže představit?
Jmenuji se Karolína Živná a pocházím z Letohradu. Dalším
místem mého častého výskytu jsou Petrovice (u Dolní
Čermné). Po gymnáziu v Žamberku jsem vystudovala
bakalářský obor Speciální pedagogika na Masarykově
univerzitě v Brně. Další studium jsem prozatím odložila
na neurčito.

Zažila jste někdy nějaký trapas?
Nevím, jestli se to dá považovat za trapas, každopádně
já jsem se hodně nasmála a spolu se mnou i lidé, kterým
jsem to následně vyprávěla.
Pamatuji si názvy vesnic, ale už si moc nepamatuji,
kam zrovna touto cestou dojedu. Nedávno jsem jela autem
z práce a rozhodla jsem se, že vyzkouším jinou cestu než tu,
Vzpomínáte ráda na školní léta?
kterou obyčejně jezdím. Do Petrovic se dá dojet kromě
Určitě ano. Na ZŠ jsem měla 30 spolužaček a spolužáků
Jakubovic také přes Horní Čermnou – Nepomuky (jela jsem
a byli jsme skvělá parta, vždy jsme táhli za jeden provaz. tudy asi jednou). Tak si tak jedu na ty Nepomuky a místo
Do každé akce jsme šli naplno a užili si spoustu zábavy.
očekávaných cedulí Horní Čermná – Dolní Čermná
– Petrovice se objevovaly cedule (což mi vůbec nebylo divné)
Jaké bylo vaše vysněné povolání?
Albrechtice – Heřmanice – a nakonec Štíty. No když jsem
Jako malá jsem se chtěla stát kosmonautem a podívat se
viděla ten skokanský můstek ve Štítech, smála jsem se
do vesmíru. Pak jsem chtěla být učitelkou v 1. B (jak jsem
až do konce mého dobrodružství. Kdo nezná okolí – prostě
jednou napsala do slohové práce), před střední školou to byla
jsem jela úplně jiným směrem. Cesta domů mi místo
cukrářka (na to jsem měla prý moc dobré známky) a nakonec
15 minut trvala skoro hodinu a ještě mi málem došel benzín.
to vyhrálo studium „specky“ s tím, že bych chtěla pracovat
s osobami s mentálním postižením.
Jaké je vaše životní krédo?
Žádné konkrétní krédo nemám, ale snažím se být vstřícná,
Jaké je vaše nynější povolání? Můžete nám ho blíže
trpělivá a neubližovat jakkoli ostatním. Říkám snažím se,
představit?
protože ne vždy to jde, tak jak bych chtěla.
Nyní pracuji na naší škole jako asistentka pedagoga
ve třetí třídě. Jsem taková pomocnice pedagoga a podílím
Co byste vzkázala žákům naší školy?
se na vzdělávání žáků s různým znevýhodněním,
Navštěvujte školu rádi, je to skvělá příležitost dozvědět se
ale pomáhám podle potřeby také ostatním žákům. Také bych
spoustu nového, vytvářet nekonečná přátelství a užít
chtěla říci, že žák, který má asistenta, rozhodně není zvláštní, si téměř bezstarostná léta (to, že se „musíte“ učit na písemky,
jen potřebuje více podpory. Proto tyto (ani ostatní) žáky nevy- nejsou starosti). Jasně, taky jsem občas školu neměla moc
čleňujte z kolektivu, ale chovejte se k nim úplně stejně jako
v lásce, ale teď už to vidím jinak, tak vám to říkám, ať máte
k ostatním dětem.
ještě příležitost změnit váš přístup.

Co děláte ve volném čase? Jaké máte koníčky?
Ráda hraji na zobcovou flétnu, nyní se učím také na kytaru
a moc mě to baví. Dále je to společenský tanec, 8 let jsem
navštěvovala taneční klub a pohyb formou tance miluji
dodnes. Ve volném čase také jezdím fandit týmu mého přítele na Lanškrounskou a Českotřebovskou hokejovou ligu.
No ale lenošení též není špatná činnost.
Co vám vadí na ostatních lidech?
Vadí mi, když mají lidé přehnané sebevědomí a dělají
ze sebe někoho, kým ve skutečnosti nejsou. Také mi není
úplně příjemné, když se lidé přetvařují a hrají na dvě strany.

A nyní stručně:
Oblíbené jídlo: palačinky
Oblíbená filmová pohádka: Peklo s princeznou
Oblíbený film: Hvězdy nám nepřály
Oblíbený autor (kniha) Z dětství: Děti z Bullerbynu
od Astrid Lindgren, Na Větrné hůrce od Emily Brontë
Oblíbený herec/herečka: Jiří Dvořák – čert z Anděl Páně
Oblíbená kapela: Harlej
Oblíbený předmět ve škole: český jazyk
Děkujeme za rozhovor

A co naopak na některých obdivujete?
Obdivuji lidi, kteří si jdou za svým snem i přes to, že musí
překonat spoustu překážek a nechybí jim pokora. Například
tleskám lidem, co se vydají žít sami bez kamarádů a rodiny
do jiné země, někdy i s minimální znalostí jazyka.
Redakce Bédy
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Svátky
v kalendáři
24. března
12. března
7. listopadu
19. září
1. listopadu
4. srpna
Autorka

Karolína Laichterová z VI. B

Jeopardy!
Riskuj!
1. In which film the main character likes lasagne?
a. Scooby Doo
b. Oddie dog
c. Garfield

4. What is the most watched movie in USA?
a. Harry Potter
b. Star Wars
c. the Avengers: Endgame

2. Where the movie Lord of the Rings was made?
a. Netherlands
b. London
c. New Zealand

5. Who is the director of the Frozen?
a. Jennifer Lee and Chris Buck
b. Tim Jonson and Karey Kirkpatrick
c. Michael Fimognari

3. How many parts has the movie Fast and furious? (in
February 2020)
a. eight
b. ten
c. nine

Autorky

Adéla Mičková a Lucie Knápková z IX. A
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Najdi pět rozdílů
u každé dvojice
Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

Autorka

Jana Kernová
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Poznáš, která je to země?
Dnes budeme hledat stát, který byl založen v roce (4.část tajenky) n.l.
svatým (1. část tajenky). Je to jeden z nejmenších států na světě.
Rozkládá se pouze na (5.část tajenky) km2. Na západním svahu nejvyšší hory
(2.část tajenky), (3.část tajenky) metrů vysoké, se nachází hlavní město,
jehož název je stejný jako název hledaného státu.
Než se pustíte do řešení zopakujte si římské číslice, tady je malá nápověda:
Ivan: 1 Vedl: 5 Xenii: 10 Lesní: 50 Cestou: 100 Do: 500 Města: 1000
1. část tajenky
Vypočítejte a do tabulky doplňte výsledek slovně
XX – II =
XVII + III =
IX + V =
XXI + IX =
X + II =
Který rovinný útvar má ve vzorci pro výpočet obvodu a obsahu řecké písmenko π
CCCL + CL =
XIII – III =
VI + I =

2. část tajenky
Vypočítejte a do tabulky doplňte výsledek slovně

XII + V =
XLIX + LI =
XX – V =
XI – VI =
VII + III =

XX + LXXX =
VII – III =
XX – IV =
VIII + IV =
VI + VII =
XI – III =
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3. část tajenky
Římská čísla převeďte na arabská, ta zapište do tajenky

4. část tajenky
Římská čísla převeďte na arabská, ta zapište do tajenky

MDCCXXXI

MDCCXXXI

DXXVI

DXXVI

CLXIII

CLXIII

5. část tajenky
Římská čísla převeďte na arabská, ta zapište do tajenky

MMCCLXI
CDXIV

Hledanou zemí je:

Objevitelský kvíz
Urči, který vynález, zákon či objasnění patří k danému slavnému jménu.
Vždy je správná jen jedna odpověď.
1. Denis Papin
a. Mlýnek na kávu
a. Kávovar
a. Tlakový hrnec

7. Alexander Fleming
a. Paralen
b. Penicilín
c. Ibuprofen

2. Alexander Graham Bell
a. Telefon
b. Telegraf
c. Televize

8. Jan Janský
a. Měsíce Jupitera
b. Krevní skupiny
c. Krystalografické soustavy

3. Alfred Bernhard Nobel
a. Černý prach
b. Dynamit
c. Semtex

9. Hans Lippershey
a. Mikroskop
b. Dalekohled
c. Multimetr

4. James Watt
a. Perkusní revolver
b. Parní stroj
c. Benzínový motor

10. Bratři Montgolfierové
a. Balón
b. Vrtulník
c. Dvojplošník

5. Joseph John Thomson
a. Atom
b. Elektron
c. Neutrino

11. Archimédés ze Syrakus
a. Magnetická síla
b. Vztlaková síla v kapalině
c. Gravitační síla

6. Marie Curie-Skłodowská
a. Elektrolýza
b. Koroze
c. Radioaktivita

12. Albert Einstein
a. Teorie objektivity
b. Teorie relativity
c. Teorie kvantity
Autorka

Jana Kernová
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Výherci
z minulého čísla:
str. 2

Lambada

1. místo: Aneta Šemberová, V. B
2. místo: Adriana Jurečková, V. B
3. místo: Veronika Kutnarová, VI. B
str. 3

Obrázek na vybarvení – 1. stupeň

1. místo: Sarah Knejflová, V. B, ZŠ A. Jiráska
2. místo: Viktorka Břízová, III. třída
3. místo: Anežka Skalická, II. B
str. 3

Obrázek na vybarvení – 2. stupeň

Adam Jobák, VII.B

str. 10

Okénko do světa deskových her
(průhledná fólie/svět džunglí, ledu,.../30 vteřin/
2015/žetony šprýmů)

1. místo: Bárt Komrska, V. B, ZŠ A. Jiráska
2. místo: Magda Popelářová, V. B, ZŠ A. Jiráska
3. místo: Adéla Mičková, IX. A
str. 11

str. 13

Osmisměrka (pes)

1. místo: Adriana Jurečková, V. B
2. místo: Barbora Kuncová, VI. A
3. místo: Michal Marek, VI. C
str. 13

Německá luštěnka (Schneemann)

1. místo: Justýna Pazderková, VI. B
2. místo: Terezka Bartošíková, III. třída
3. místo: Anička Uong, V. C
str. 14

Poznáš, která je to země? (Austrálie)

1. místo: Petr Vlček, IX. A
2. místo: Adam Braik, V. B, ZŠ A. Jiráska
3. místo: Lucie Knápková, IX. A
str. 15

Jazykolam (Kraksna klapla)

1. místo: Jiří Holub, II. A
2. místo: Klára Langrová, V. C
3. místo: Kristýna Podhradská, V. B

Trocha environmentální výchovy (1b, 2c, 3a, 4c)

1. místo: Petr Vlček, IX.A
2. místo: Ben Komrska, V. B, ZŠ A. Jiráska
3. místo: Bárt Komrska, V. B, ZŠ A. Jiráska
str. 12

Sportovní kvíz
(1c, 2b, 3c, 4d, 5a, 6a, 7b, 8d, 9b, 10c, 11b, 12a, 13c)

1. místo: Adéla Mičková, IX. A
2. místo: Ben Komrska, V. B, ZŠ A. Jiráska
3. místo: Bárt Komrska, V. B, ZŠ A. Jiráska
str. 12

Anglická luštěnka (February)

1. místo: Ema Hudcová, V. A
2. místo: Tereza Holubová, V. A
3. místo: Jakub Beneš, VII. A
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