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Lambada
léto 2022
Nechceš psát
písemku?
Snadná pomoc. Zkus Lambadu!
Doplň políčka ve vedlejším okénku a výstřižek
vhoď do Bédovy schránky do pátku 29. dubna 2022.
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Jméno:
Příjmení:
Třída:

Vybarvi obrázek

Vybarvený obrázek podepiš, poznač svoji
třídu a poté vhoď do Bédovy schránky.

Autorkou obrázku je Anna Uong, VII. C

Autorkou obrázku je Kateřina Krátká, VII. ZŠ Dobrovského

Autorkou obrázku je Karolína Zemanová, VII. C
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Lyžařský výcvik
Autor článku: Mgr. Jaroslav Horák

Žáci II. stupně se zúčastnili ve dnech 17. 1. — 21. 1. 2022 lyžařského kurzu na Dolní Moravě. Bydleli jsme, jak je již dlouholetým zvykem, v penzionu v Heřmanicích, kde se nám moc líbilo
a kde nám výtečně vařili. Každý den ráno nás odvážel autobus
od penzionu až k lanovce U Slona. Tam jsme lyžovali od 9 do půl
2, kdy nás opět autobus odvážel zpět na penzion. Večer se žáci
scházeli ve společenské místnosti, kde se dívali na své lyžařské
umění, neboť jsme je každý den natáčeli na video.

Bohužel z kurzu museli kvůli karanténě a úrazu nohy odjet
dříve tři žáci. Zpestřením byla soutěž žáků o postavení nejlepšího sněhuláka, kterou vyhrálo družstvo VIII. B. Jako vítězové si
pak pochutnali na zmrzlinovém ovocném poháru.
Týden utekl jako voda a byl čas návratu domů. Celého kurzu
jsme si všichni plně užili a těšíme se již na příští rok.

A lyžařský výcvik očima
jednoho z účastníků?
Lyžařský výcvik jsem si moc užil. Krásně jsme si zalyžovali, i počasí nám docela přálo, až teda na čtvrtek, kdy jsme museli jet
dřív na penzion. Velmi se mi líbila soutěž o stavění sněhuláků,
kterou jsme vyhráli. Moc se těším na příští rok.
Josef Hofman, VIII. B
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Akce

Čtenářský
klub v 1. A
Za prvňáky napsala a vyfotila Mgr. Ladislava Zachařová

V naší třídě 1. A jsme se s některými žáky zapojili do projektu Šablony III a „založili” čtenářský klub. Jistě Vás napadne,
jak můžou prvňáci chodit do čtenářského klubu, když ještě neumí číst. Odpověď zní, že můžou a moc je to baví. Vždyť čtenářský klub nemusí být jen o čtení.
Společně jsme navštívili obě naše školní knihovny a vypůjčili si
knížky na prohlížení domů. V kroužku si děti hrají s loutkovým
divadlem a vymýšlí divadelní představení, které potom hrají
ostatním. V předvánočním čase jsme si také společně povídali
o adventu. Děti poslouchají pohádky a hádají hádanky. Společně
hrajeme hry Pohádky v kostce, Loto nebo Z pohádky do pohádky. Moc nás také bavily hodiny zaměřené na dětské časopisy
nebo večerníčky. Všichni se vždy těšíme na další týden, kdy se
znovu setkáme.

Houslový koncert
v prvních třídách
Autorky textu a fotek (a posluchačky koncertu):
Mgr. Ladislava Zachařová, Mgr. Věra Kubelková a Irena Hajzlerová

Natálka Mitvalská z 1. A od září navštěvuje ZUŠ. Splnil se jí sen
umět hrát na housle. Dětem nejdříve ukázala nástroj, popsala
jeho části a zahrála samostatné tóny. Děti se mohly přidat
a zacvičit si netradiční rozcvičku podle vysokých nebo nízkých
tónů. Za doprovodu houslí si zazpívaly písničku Běžela ovečka.
Pak už začal koncert. Natálka zahrála skladby, které se dětem
moc líbily. Ocenily ji dlouhým potleskem. Prvňáci potom ještě
zhlédli pohádku Jak se ztratil smyčec a nakonec skládali puzzle
houslí.
Natálce všichni přejeme, ať ji hraní baví. Třeba z ní jednou bude
velká houslová umělkyně, jejíž hru bude znát celý svět.

Akce ·
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Olympiáda
z českého
jazyka
Autorka textu: Mgr. Jaroslava Urbanová

Ve středu 2. 2. 2022 se sešlo 5 žáků z 9. tříd, aby poměřili své znalosti a dovednosti v našem mateřském jazyku. V první části dostali test, kde prověřili především své logické jazykové uvažování.
V druhé části šlo o sepsání originální a zajímavé slohové práce.
Nejlépe se dařilo Haně Šemberové, na 2. místě se umístila Aneta
Jusková a jako 3. skončila Agáta Viskupičová, všechny z 9. A.

Literární soutěž Městské
knihovny Lanškroun
Autorka textu: Mgr. Jaroslava Urbanová, učitelka českého jazyka

Na podzim vyhlásila Městská knihovna Lanškroun IX. ročník
literární soutěže. Soutěžilo se v několika kategoriích - dle věku
a také podle toho, zda jste napsali prózu nebo poezii.
Z naší školy se zúčastnila Rebecca Preisnerová ze 7. B. Napsala
úžasnou úvahu na téma, které bylo letos zadáno - O čem sním.
Těsně před Vánocemi, 21. 12. 2021, proběhlo vyhodnocení,
na které ale kvůli hygienickým opatřením mohli přijít jen
ocenění.
Práce vyhodnocovala pětičlenná komise, jejímiž členy byla
např. ředitelka knihovny, paní Linda Netušilová, nebo pan starosta Radim Vetchý. Rebecca mezi oceněnými nebyla, nicméně
porota část její práce přečetla, protože výborně vystihla zadané téma. V poezii zabodovala 1. místem členka redakčního
týmu Bédy Kateřina Krátká ze 7. A ZŠ Dobrovského. Děvčatům
děkujeme za příspěvky, víme, kolik práce se za nimi skrývá.
A vám přejeme příjemné počtení.

O čem sním
Kateřina Krátká

Co mi nejvíc pije krev?
Budík, a to ví celý svět.
Maminka na něj však dopustit nedá,
i když mě ta věc ráno k smrti leká.
Proto mám sen,
který se opakuje
jak loďka v mých myšlenkách pluje.
Často totiž sním,
že ho z okna vyhodím.
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Akce

O čem sním
Rebecca Preisnerová

Sen - každý člověk měl někdy nějaký sen, ze kterého se probudil,
ale po tom, co se lidé probudí, sny nijak nevnímají, nepřemýšlí
nad podstatou toho, co je to sen a nebo proč se nám zdají sny.
Mé jméno je Inés a ukážu vám můj pohled na to, co je to sen
a budu vám o jednom z mých snů vyprávět.
Jednoho večera jsem si šla lehnout do postele a zavřela jsem
oči. Pomalu začínám usínat. Procházím temnotou a po chvíli se
octnu na jakési louce. Rozhlédnu se kolem sebe a vidím květy
různých barev, nad nimi létají včely z květu na květ. Motýly
se tu vznáší a ukazují své pestře zbarvená křídla. Rozběhnu
se po louce, běžím dál a dál. Mé oči se nemůžou přestat dívat
na ten život, květy kolem mne. Na chvíli se zastavím, zatočím se
a pomalu si lehnu na louku. Dívám se vzhůru na nebe, mraky
jsou načechrané, ptáci prolétají nade mnou. Pomalu se zvednu
z louky. Podívám se před sebe a spatřím dům bílý jako sníh,
v oknech bílé krajkové závěsy. Kolem domu se pase rodinka jelínků. Pomalu přijdu ke dveřím domu, něžně zaklepu a vejdu
dovnitř. Dům je uvnitř ještě úchvatnější než zvenku. Je zde jen
jedna místnost plná oken, stůl s miskou plnou náramně červených jablek, u stolu jsou dvě židle, opodál je postel s dekou
hebčí než hedvábí. Přijdu ke stolu a posadím se na jednu z židlí,
uchopím do ruky jedno jablko a zakousnu se do něj. Šťavnatější
a sladší jablko jsem nikdy neměla. Pomalu dojídám mé jablko,
zvedám se ze židle a jdu k posteli. Položím se na postel a zavřu
oči, pomalu začínám usínat. Procházím temnotou a po chvíli se
octnu ve své posteli.
Tak tohle byl můj sen. A co je to tedy ten sen? Každý si sen může
vykládat jinak, ale něco vím jistě. Podle mě je sen příběh, je to
náš druhý život, náš druhý svět. Tak až příště budete mít nějaký
sen, zkuste se zamyslet, co je to vlastně ten sen.

Ze života
Koronky
Za tým školních chovatelů sepsala: Karolína Hofmanová, VIII. B

Naše agama se jmenuje Koronka, je jí sedm měsíců, na délku
měří 34 cm a váží 26,8 g. Je to agama vousatá, latinsky Pogona
vitticeps, plaz pocházející z Austrálie. Tento ještěr obývá pouště,
polopouště, savany a buš. Jejich zbarvení je žluté, světle hnědé
až hnědočervené, v zajetí se vyskytují variety od čistě bílé, žluté
až po sytě červenou. Agama je velmi klidný a přátelský ještěr
a velmi rychle si zvykne na lidskou společnost.
V jídelníčku agamy převažuje hmyz. Jsou to zejména cvrčci, sarančata, švábi a červi. V dospělosti agama nepohrdne ani holátkem nebo rostlinnou stravou. Živočišnou stravu podáváme
agamě výhradně živou. Agama nejeví zájem o hmyz, který se nehýbe. Naše Koronka sní denně okolo sedmi až deseti cvrčků.
Jestliže se agama poleká, nafoukne se a zploští tělo, tak docílí
toho, že je mnohem větší než ve skutečnosti. K obrannému
chování patří i nafouknutí hrdelního laloku, jednotlivé vousy
na něm se vztyčí a po pár vteřinách se zbarví do černého
odstínu. Toto chování slouží k zastrašení nepřítele nebo k obhajobě svého teritoria. Podobné chování slouží i ke komunikace
mezi samcem a samicí.
Stejně jako hadi, svléká i agama při růstu svou kůži. Ne však
vcelku, ale po jednotlivých částech těla (v různém časovém
odstupu – hlava, ocas, tělo, končetiny). Agama dorůstá maximální velikosti 55 cm a v a zajetí se dožívá 15—20 let.
Pokud nemáte s plazy žádné zkušenosti, nemusíte se ničeho bát.
Agama vousatá je ideální pro začátečníky. Povahově je velmi
klidná a zvykne si i na lidský kontakt. Přesto ji neberte jako zvířátko na mazlení, ale spíše na pozorování.
Jako většina agam žijících v otevřeném prostoru, potřebují mít
agamy vousaté větší plochu dna v teráriu. V přírodě s oblibou sedávají na vyvýšeninách, aby měly přehled o okolí, často ve vertikální poloze na různých skalkách, kamenech nebo stromech.
Proto musíme i v zajetí umožnit agamám vousatým takové posezení s rozhledem, kde by mohly „kontrolovat“ zrakem své
teritorium.
Přeji všem úspěšný chov agamy a přijďte se na naši Koronku
podívat do přírodopisné učebny. Pokud byste měli zájem chodit Koronku krmit nebo se přijít na krmení podívat, nebojte se
a dejte vědět.
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Erasmus+ opět na Smetance
Koordinátorka projektu Mgr. Tereza Mannová

Naší škole se po roce znovu podařilo
získat grant z programu Erasmus+ na
projekt KA229 s názvem Move Your
Body, “Green” Your Mind! Na tomto projektu spolupracujeme se třemi školami
z Francie, Itálie a Španělska a na jeho realizaci jsme získali celkem 114 762 EUR.
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Projekt reaguje na poslední dva roky,
které byly děti po celém světě kvůli
pandemii nuceny trávit zavřené doma
u počítače. Následky tohoto nezdravého
způsobu života se budeme snažit aspoň
trochu zmírnit. Pokusíme se dostat děti
na čerstvý vzduch, rozhýbeme je prostřednictvím starých oblíbených pohybových her jako je skákání gumy, školka s
míčem či Honzo, vstávej. Ukážeme jim, že
chodit ven a hýbat se spolu se svými vrstevníky je fajn zábava.

A protože jsme přesvědčeni, že zdravé
tělo potřebuje kvalitní palivo, budeme
se věnovat také tématu zdravé výživy.
Ta nás prostřednictvím lokálních farmářských potravin dovede k poslední oblasti,
které se chceme v projektu věnovat, a tou
je ekologie a udržitelný styl života. Projekt
potrvá 21 měsíců a ukončit bychom ho
měli v červenci 2023.

Představujeme Vám
Klub eTwinning
Autorky příspěvku: Nikol Obešlová, Nicol Kučerová (8. A)

Náš Klub eTwinning se zabývá projektem
s názvem Move Your Body, “Green” Your
Mind! v programu Erasmus+. A proč se
tedy jmenujeme eTwinning klub? Portál
eTwinning je on-line prostředí, ve kterém
budeme tento mezinárodní projekt realizovat a kde se budeme setkávat s žáky
a učiteli z Francie, Španělska a Itálie.

Je nás zde 20 holek a kluků ze 7. a 8.
ročníků a jsme rozděleni do skupin,
kde každý děláme na nějakém úkolu.
Momentálně se zabýváme pouličními
hrami, které se hrávaly (a možná ještě
hrají) mezi dětmi v České republice.

V tomto projektu teď zpracováváme
pravidla námi vybraných her, poté se
pokusíme hry zfilmovat, aby byly pochopitelné pro děti z ostatních zemích.
Součástí projektu jsou i výměnné pobyty,
na které se moc těšíme. Jenom doufáme,
že je budeme moci uskutečnit.

pořádá

NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:
•

kvalitní výuku

•

individuální přístup
k žákům

•

péči o žáky s SVP

•

klidné a bezpečné prostředí

•

moderní vybavení pro
výuku jazyků i ostatních
předmětů

•

• středa 20. dubna 2022 od 13 do 17 hodin
• budova školy na ulici Palackého 204
• možnost podání žádosti o přijetí
do 30. dubna 2022
Podrobné aktuální informace najdete na:
www.zsbs.cz

vynikající zázemí pro školní
i mimoškolní aktivity –
keramická dílna,
zmodernizovaná tělocvična,
gymnastický sál,
interaktivita všech tříd…

•

zahradu s herními prvky

•

bezbariérový přístup

K zápisu budete potřebovat – občanský
průkaz zákonného zástupce, rodný list
dítěte, cizinci pas zákonného zástupce i
dítěte a povolení k pobytu.
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Rozhovor
s paní učitelkou
Terezou Krskovou
Můžete se nám blíže představit?
Jmenuji se Tereza Krsková, je mi 24 let
a právě dokončuji studium AJ a dějepisu
v Olomouci.
Vzpomínáte ráda na školní léta?
Na školní léta velmi ráda vzpomínám,
a to především na přátele, které jsem
si ve škole našla. Se spoustou z nich se vídám dodnes a považuji je za svou druhou
rodinu.
Jaké bylo vaše vysněné povolání?
Mé vysněné povolání bylo stát se učitelkou. Už od školky jsem si přála učit
a ve svém volném čase jsem se vždy
chopila příležitosti být instruktorkou
na táborech, doučovat nebo cokoliv,
co by bylo blízko k učení. Teď se mi sen
konečně podařilo splnit.
Jaké je Vaše nynější povolání?
Učitelka AJ a přírodopisu.
Čemu se věnujete ve volném čase?
Jaké jsou Vaše koníčky?
Většinu svého volného času věnuji své
rodině, manželovi a našemu šestiměsíčnímu štěněti Apofisovi (Apu). Velmi mě
baví věci, díky kterým se můžu v něčem
zlepšit nebo můžu něco vyrobit. Proto
ráda čtu, sportuji, cestuji, šiji, ale zároveň jsem i lenoch, a proto občas končím u Netflixu, případně s manželem
u Kingdom Come.
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Co Vám vadí na ostatních lidech?
Nejvíce mi vadí, když se lidé k ostatním chovají škaredě, lžou, pomlouvají.
Dále mi vadí, když si lidé sami sobě nevěří a vzdávají se ještě předtím, než danou věc zkusí.
Zažila jste nějaký trapas v práci nebo
v osobním životě, který si pamatujete
dodnes?
Trapasů jsem zažila spoustu, ale většinou se je snažím vytěsnit z hlavy.
Například jednou jsem nabídla kamarádovi na jeho maturitním večírku společnou fotku s jeho rodinou. Bylo mi sice
trochu divné, že se k tomu nejdřív nikdo z jeho rodiny neměl, ale po mém celkem dlouhém přemlouvání si fotku udělat nechali. Až potom jsem se dozvěděla,
že kamarádovi rodiče se nedávno rozvedli a vůbec spolu nekomunikují…
Jaké je Vaše životní krédo?
Věř, běž a dokážeš. Ne, doopravdy asi žádné životné krédo nemám.
Co byste vzkázala žákům naší školy?
Ráda bych vám vzkázala, že nikdy není
nic tak špatné, jak to v danou chvíli vypadá. Vždy je tu na jeden špatný den
jeden dobrý.

A teď stručně:
Oblíbené jídlo:
vegetariánské butter chicken
Oblíbená filmová pohádka:
Popelka z roku 1969
Oblíbený film:
Harry Potter
Oblíbený autor (kniha) z dětství:
C. S. Lewis
Oblíbený herec/herečka:
Kristen Bell
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Miley Cyrus
Oblíbený předmět ve škole:
dějepis, anglický jazyk

Rozhovor
s Markétou Staňkovou,
ředitelkou Kulturního centra Lanškroun
Můžete se nám blíže představit?
Jmenuji se Markéta Staňková a narodila jsem se v Lanškrouně, kde jsem bydlela do svých 19 let. Poté jsem odešla
z rodného města do Brna studovat vysokou školu a tam jsem na dalších 18 let
zůstala. Po základní škole a Střední zemědělské škole jsem vystudovala obor
Hudební věda na Masarykově univerzitě.
Své první pracovní zkušenosti jsem sbírala v naší rodinné firmě a následně
působila v Národním divadle Brno,
Filharmonii Brno a ve Vydavatelství
Referendum. Byť jsem nikdy návrat
do Lanškrouna neplánovala, souhra životních událostí - především narození
syna, mě k návratu přivedla.
Vzpomínáte ráda na školní léta?
Základní a střední škola pro mne byly
částečně utrpením, protože k předmětům, které byly fajn, musí člověk přežít i ty, které ho nebaví a nejdou mu.
Po pravdě řečeno mě bavila asi až vysoká škola, kde jsem absolvovala obor,
který jsem si vybrala a opravdu studovat chtěla. Navíc si student do jisté míry
může rozložit skladbu předmětů tak,
aby mu to vyhovovalo. Také jsem měla
během doby studia možnost potkat
spoustou inspirativních lidí a vytvořila si řadu přátelství, která přetrvávají. S odstupem času ale na školní léta
vzpomínám jen v dobrém, byť se mi to
tehdy tak nezdálo, byla to léta v podstatě
bezstarostná.
Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Ono to není až tak povolání, ale vždy
jsem tak odpovídala na otázku „Co chceš
jednou dělat za práci?“ – „Chci být rentiér.“ Mým snem bylo také mít pohřební
službu.

Jaké je Vaše nynější povolání?
Právě teď je to vedení Kulturního centra
Lanškroun.
Čemu se věnujete ve volném čase? Jaké
jsou Vaše koníčky?
Všechen svůj volný čas trávím se synem,
kterému bude letos pět let. Moje koníčky
se tedy přizpůsobují těm jeho. Teď je
u nás aktuálně nejvíc populární venčení psů v útulku a bruslení. S příchodem jara a pěkného počasí mě bude
zřejmě bavit hraní na písku a ježdění na
kole. Rádi také jezdíme na výlety, zvláště
do Prahy.
A teď stručně:
Co Vám vadí na ostatních lidech?
To je značně individuální, snažím
se ostatní lidi moc neřešit, nestojí mi to
za to.
Zažila jste nějaký trapas?
Mám takový pocit, že se přihodí v podstatě každý den něco. Ale můj oblíbený
je, když se mi podařilo omylem poslat
zprávu, ve které jsem se ne zrovna lichotivě o někom vyjadřovala, právě tomu
dotyčnému. A než jsem stihla zareagovat
a zprávu smazat, pochopitelně si ji přečetl :-D.
Jaké je Vaše životní krédo?
Co tě nezabije, to tě posílí.
Co byste vzkázala žákům naší školy?
Aby vytvářeli a pěstovali svůj vztah
ke kultuře a umění. Aby nezapomínali
na to, že umění obecně patří ke všeobecnému vzdělání a dokáže člověka a společnost rozvíjet a zušlechťovat.

Oblíbené jídlo:
tatarský biftek
Oblíbená filmová pohádka:
Za humny je drak
Oblíbený film:
Pulp Fiction
Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Jiří Trnka - Zahrada
Oblíbený herec/herečka:
Gary Oldman/Nataša Gollová
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Philippe Jaroussky
/Aretha Franklin
Oblíbený předmět ve škole:
Český jazyk a literatura, především
ta literatura, a na vysoké škole pak
dějiny hudby.
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Béda v roce 2021
Za redakci Bédy Michaela Čadová

Loňský rok nebyl pro náš časopis úplně snadný. První polovina
roku byla často ve znamení online schůzek redakční rady, plánování jednotlivých čísel probíhalo přes obrazovky a klávesnice.
Nic z toho nás ale neodradilo, snažili jsme se do práce dát
všechno, aby nebylo vydávání čísel přerušeno.
Odměnou za naši práci byla umístění v krajském a celostátním kole školních časopisů. V kategorii časopisů žáků
2. stupně se v Pardubickém kraji umístil Béda na 2. místě
– pozitivně byla hodnocena soutěž Lambada, fotografie a rozhovory s osobnostmi. V celostátní soutěži jsme se umístili
na 3. místě (z 28) a v kategorii Grafika získal Béda „zlatou“
medaili. Všechna umístění nás ohromně potěšila a nakopla
do další práce.
Zajímá vás, jak to u nás vypadá? Scházíme se pravidelně každou středu odpoledne v počítačové učebně, kde tvoříme (a kontrolujeme) příspěvky, články, kreslíme obrázky k vybarvení
i na titulní stránku, chystáme křížovky, kvízy a vícesměrky.
Občas se sejdeme ve třídě - tam většinou hodnotíme soutěžní
obrázky a správné odpovědi ze všech soutěží, losujeme vítěze,
chystáme odměny nebo kompletujeme časopis. Nezdá se to,
ale od prvních písmenek k dalšímu číslu to chvíli trvá.
V současné době vychází Béda už 27. rokem a vydáváme
v průběhu školního roku 4 čísla. Kdo se za Bédou vlastně schovává? V redakci jsou žáci od sedmé do deváté třídy a pedagogové. Redakční tým pro tento školní rok tvoří Sofie Šmídová,
Karolína Zemanová, Klára Langrová a Anna Uong (všechny
ze VII. C), Kateřina Krátká (VII. ze ZŠ Dobrovského),
Josef Hofman (VIII. B) a Natka Vašíčková (IX. A).
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Pedagogové mají v časopise svou pravidelnou rubriku. Jsou
to Martina Fiebigerová (ekologická témata a environmentální výchova), Martina Komrsková (Okénko do světa deskových her), Iveta Kantorová (Poznáš, která je to unikátní světová stavba?) a Miloslav Janků (historické okénko a historické
zajímavosti).
Chod časopisu, korektury, sestavování jednotlivých čísel
a další, někdy možná mravenčí práci, obstarávají Jana Kernová
(do podzimního čísla) a Michaela Čadová. Grafickou úpravu
a podobu časopisu má na starosti Petr Motl.
Na závěr chci za redakci Bédy poděkovat vedení školy a paní
asistentce Mileně Šilarové za podporu a pomoc. Za mě patří velké poděkování všem, kteří Bédu tvoří, kteří mají chuť
a nápady, kteří jsou jeho součástí - úspěch Bédy je především
vaší zásluhou!

Útulek Lanškroun
a Pet Heroes
Autorka článku: Mgr. Martina Fiebigerová
Zdroj a fotografie: phlanskroun.cz

Vzpomínky na Vánoce
Před vánočními svátky se na útulku konala již tradiční akce Štěkání a mňoukání na Ježíška, i když nebylo jisté, jakým způsobem bude akce probíhat kvůli
rychle se měnícím protiepidemickým
opatřením. Vše se ale nakonec vydařilo
a návštěvníků dorazilo požehnaně.
A co vše dárci zvířátkům donesli?
Nadílka byla opravdu štědrá - 635 kg granulí pro pejsky, 43 kg konzerv, salámů
a masa, 125 kg steliva pro kočičky, 17 kg
granulí, 55 kg konzerv, kapsiček a paštik. Dále to byla vodítka, pelechy, deky,
misky, hračky, pamlsky, rýže, odčervovací tablety, pipety proti blechám a klíšťatům, šampóny, kloubní výživy a také
úklidové prostředky.
Všem, kteří se sbírky účastnili, ze srdce
děkuji.
Další charitativní akce je naplánována na jaro. Informace se včas dozvíte
na webových stránkách školy.

Pet Heroes
Zvířecí hrdinové, Pet Heroes, je nezisková organizace, která vznikla roku
2013. Věnuje se ochraně zvířat se zaměřením na psy a kočky. Upozorňuje
na nové pozměňovací zákony v poslanecké sněmovně, které se týkají zvířat, pomáhá školit ostatní organizace,
tlačí obce k odpovědnosti za zvířata na
ulici. Organizace provozuje také e-shop
(www.shop.petheroes.cz), kde nákupem podpoříte právě pejsky a kočičky.
Od 1. ledna 2022 přebírá organizace provoz útulku u nás v Lanškrouně. Chystají
tu několik stavebních úprav: zateplení
útulku, zateplení vchodu a dveří, stavbu
karantény pro kočky a renovaci stávajícího vybavení. Podívejte se na nové
webové stránky útulku a dozvíte se více:
https://phlanskroun.cz

Příběh Charlieho
Do péče Pet Heroes se dostal i tento
velmi zbědovaný pejsek. Jmenuje se
Charlie a při příjmu neměl ani 7 kg - vypadal jako kostra potažená kůží a byl
velmi dehydrovaný.
Charlie podstoupil prohlídku veterinářem, který mu dal ihned kapačku a udělal odběry krve. Skvělá zpráva je, že nedochází k selhávání orgánů. Zato zuby
jsou v dezolátním stavu, proto je u něj
naplánována operace, kdy se musí zuby
vytrhat. Charlieho nejdůležitější úkol je
teď pořádně jíst a nabrat síly. Je to už zasloužilý psí dědeček, neskutečně hodný
a odevzdaný.
Držíme mu pěsti, ať vše zvládne!
Pokud doma nemáte žádného psího kamaráda, ale rádi byste pejska venčili,
doporučuji návštěvu útulku. Radost
z venčení budete mít jak vy, tak váš psí
svěřenec.
Užijte si jaro plnými doušky
a na čerstvém vzduchu!
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Trocha environmentální
výchovy
Autorka článku: Mgr. Martina Fiebigerová
Zdroj: www.recyklohrani.cz

Recyklohraní
V měsíci březnu proběhne celorepubliková jarní sběrová kampaň vysloužilých
elektrospotřebičů. Elektrospotřebiče můžete do školy nosit do 31. 3. Zároveň můžete stále nosit do školy vysloužilé baterie,
které můžete vhazovat do zeleného boxu.
Nový osvětový úkol – Závody naruby
Mnozí z vás velmi rádi hrají různé hry.
Pojďme si tedy zkusit zahrát Závody naruby! O co tu jde? Během hry se dozvíte
různé informace o šetrném využívání baterií a elektra. Jak je důležité využívat je
smysluplně, zbytečně nenakupovat nové
a nové věci a jak s nimi nejlépe naložit po
skončení jejich služeb.
Deskovou hru si můžete zahrát ve škole,
ale i doma. Stačí si vše potřebné stáhnout
na www.recyklohrani.cz, kde si najdete
materiály Ke stažení. Pozor, vyhrává ten,
kdo do cíle dorazí poslední! Tedy ten, kdo
udrží svou baterii nebo elektrospotřebič
nejdéle ve hře.

14

Odpad, odpad a zase ten odpad
Na škole máme novinku v oblasti nakládání s odpady. Na dvoře školy se nám objevily dva úplně nové kontejnery – modrý
na papír a žlutý na plast. Pro všechny
může být využívání těchto kontejnerů
přínosem. Je ale potřeba důkladně třídit
odpad. Což je ovšem, zdá se, pro mnohé
z vás obrovský problém.
V poslední době se nám ve škole „rozmohl takový nešvar“ - potýkáme se
s problémem velkého nepořádku před
budovou školy. Je až neuvěřitelné, co
vše vídám kolem koše, laviček, mnohdy
i na plotě kolem školy. Dalším problémem je naprosto zdrcující množství
žvýkaček zašlapaných do chodníků
před vstupem do budovy. Víte, že žvýkačka se rozkládá až 50 let?
A nejen to. Při kontrole, zda správně třídíte odpad ve svých třídách, jsme bohužel zjistili, že v koších na tříděný odpad se
nachází úplně vše – staré svačiny, zbytky
ovoce, slupky od banánů, plastové sáčky,
kelímky i PET lahve. Mnohdy není vůbec
poznat, co v daném koši mělo původně
být. Bývá to smutná podívaná.

Rádi bychom se v dubnu znovu účastnili akce Ukliďme Česko, která se bude
konat 2. dubna napříč republikou.
Není ale na čase zamést si nejprve před
vlastním prahem?
Zodpovědnost máme každý
ve svých rukou.
Milí žáci, všichni jistě víte, že než odpad
vyhodím, je nutné jej zredukovat, tedy
zmenšit jeho objem – plechovku zmáčknout, lahev či karton sešlapat. Pokud je
koš před školou plný, máte zde k využití
i další koš, který je o kousek dál. Nebudu
přeci skládat odpad na koš, kolem koše,
pod lavičku nebo napichovat na plot.
K dispozici máte také koše na různé
druhy odpadu hned u šaten. Určitě není
takový problém vyhodit PET lahev či plechovku tam.
Co se týká třídění odpadu, věřím,
že všichni již dokážete rozpoznat běžné
druhy odpadu a dokážete je vyhodit
správně. Pokud ale stále nevíte, můžete
si projít hry a kvízy s Tondou Obalem
na www.tonda-obal.cz.
Věřím, že to zvládnete.

Kvíz:
Česká republika patří mezi dobré „třídiče“ odpadu. Horší je to už s recyklací.
Vůbec nejlepší je tak zbytečný odpad nevytvářet. Je dobré se zamyslet, zda si
musím každý den kupovat nápoj v PET lahvi, plechovku limonády nebo džus.
Ideální je mít svou, znovupoužitelnou lahev. Pokud už ale nějaký odpad vytvoříme, měli bychom s ním umět správně naložit.
Dokážeš správně třídit odpad?
1.

Karton od džusu bychom měli vždy sešlapat. Do kterého kontejneru ho
vyhodíš u nás v Lanškrouně?
a) 	černý (směsný odpad)
b) 	žlutý (plast)
c) 	oranžový (nápojové kartony)

2. Igelitové sáčky nacházíme naprosto všude. Kam bychom je měli
správně vyhodit?
a) 	do směsného odpadu
b) 	do plastu
c) 	do papíru
3. Limonády, minerálky, džusy a ledové čaje jsou u mnohých z vás velmi
oblíbené, ale značně přeslazené nápoje. Jak správně naložím s již
nepotřebnou PET lahví?
a) 	vyhodím do směsného odpadu
b) 	sešlápnu a vyhodím do směsného odpadu
c) 	sešlápnu a vyhodím do plastu
d) 	nechám na koši, někdo ji uklidí
4. Velké oblibě se dnes těší energetické nápoje (energy drink) v plechovce.
Víte ale, že tyto nápoje jsou pro vás, děti, naprosto nevhodné? Obsahují
mnoho cukru a kofeinu. Někteří to běžně pijete místo snídaně.
Kam ve škole vyhodíte prázdnou plechovku, když už si tuto pochoutku
koupíte?
a) 	do běžného koše
b) 	do žlutého koše (plast)
c) 	do šedého koše (kovy)
5. Dalším problematickým odpadem jsou posmrkané papírové kapesníky.
Kam je správně vyhodíte?
a) 	spláchnu do záchodu
b) 	do koše na papír
c) 	do směsného odpadu
6. Mnozí si také do školy s oblibou nosíte horké nápoje v papírovém
kelímku s plastovým víčkem. Věřím, že víčko hodíte správně do plastu.
Kam ale vyhodíte kelímek, který většinou není čistým papírem?
a) 	do papíru
b) 	do plastu
c) 	do směsného odpadu

Věřím, že jste si se všemi úkoly hravě poradili a ve škole už s tříděním odpadu nebude žádný problém!
Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům, kterým není nepořádek ve škole
a kolem školy lhostejný. Děkuji vám
za spolupráci.

Řešení kvízu Dokážeš správně
třídit odpad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. „Moderním“ odpadem současnosti je rouška či respirátor. V přírodě se
to jimi bohužel jen hemží. Je to smutný pohled. Kam je správně vyhodit,
když doslouží?
a) 	do směsného odpadu
b) 	do plastu
c) 	do papíru

7.

Tvé jméno, přijmení a třída:
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Zachraňme Zemi
Autorka článku i obrázku: Sofie Šmídová, VII. C

Už jako malá jsem si uvědomovala, že je se světem něco špatně.
Venku před naším panelovým domem vždy stával obrovský
kontejner na směsný odpad. Lidé do něj házeli vše, co je napadlo. Sice tam také byly i jiné, třeba jako na plast, papír, kov
a sklo, jenže ty nikdo nepoužíval.
Pamatuji si, že kolem nich byl neskutečný svinčík. Velké krabice od televizí a kdo ví čeho ještě se válely kolem košů, místo
toho, aby je lidi rozřezali a hodili dovnitř. V pondělí ráno,
když mě maminka odváděla do školky, slýchávala jsem popeláře, jak nadávají „Proč jsou všichni tak nemožní?! Vždyť na tom
nic není sešlapat tu krabici, aby byla menší a vešla se dovnitř.“
To bohužel byla pravda.

Teď v mých 13 letech se snažím, abych světu co nejméně škodila. Co vám mohu říct… třiďte odpad, protože to není jenom nezbytnost! Je to dost důležitá věc, kterou bychom měli
dělat úplně všichni! Prosím, zamyslete se nad sebou! Co děláte a jak moc to ovlivní budoucnost. Tím myslím, že když
jdete do přírody, rozhodně z ní nedělejte skládku! Když nikde
poblíž není koš, vezměte odpad sebou a vyhoďte ho do nejbližšího koše. Opravdu vás všechny moc prosím… Snažte se, aby to
Země přežila i pro další generace, jak ji známe my!
I maličkost, jako je třeba třídění odpadu, dokáže zastavit blížící
se hrozbu!
Zachraňme Zemi společně!!!

Když jsem trochu povyrostla, začala jsem denně chodit ven
s obrovským pytlem na odpadky a šla jsem uklízet. Brala jsem to
jako koníček. Ostatní děti hrály fotbal nebo tancovaly a já uklízela sídliště. Dělalo mi to dobře, ale pořád jsem nebyla spokojená. „Celá Země potřebuje pomoct.“ Jenže maminka a tatínek
se mi smáli : „Jsi na to moc malá, abys mohla zachránit celou
planetu Zemi.“ Já je ale neposlouchala. Tvrdohlavě jsem si šla za
svým.
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Okénko do světa
deskových her
MikroMakro: Město zločinu
Autorka: Martina Komrsková

Kvíz:
Počet hráčů: 1—4
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 15—45 minut/případ

1.

Vidíš někde dům toho Knírače? Podle svědků na zahradě leží jeho tělo... Podezřelá smrt,
nemyslíš? Pochybuji, že se upil k smrti, jak říkají ti, co ho našli. Ale není pochyb o tom,
že má rád víno. Musíme zjistit, co dělal a proč by se ho chtěl někdo zbavit…

2. Pro kolik hráčů je hra určena?

V hledací hře MikroMakro hráči nijak nesoupeří, ale naopak spojují své síly. Nikdy
nemůžete prohrát, protože víc hlav víc
ví a vždy dojde k vyřešení případu.
Celá hra se odehrává na velké mapě zločinného městečka Velké Zlosyny. Mapa
znázorňuje běh života různých postav
v různém čase, tím pádem můžete vyšetřovat zločiny kousek po kousku. Budete
odhalovat vodítka k dopadení pachatele.
Jednotlivé příběhy mají postupně zvyšující se obtížnost a jednotlivé zločiny vždy
vypráví nějaký ucelený příběh. Někdy je
potřeba trošku dedukce a přemýšlení.

Jeden z hráčů se stane vypravěčem,
vezme do ruky balíček karet a odhalí
první z nich. Ta představí základní zápletku a oběť zločinu. Obvykle je prvním
úkolem najít místo, kde došlo k porušení zákona. Všichni hráči se pak skloní
nad mapou a společnými silami se snaží
najít přesně dané místo a okamžik. Při
hledání je možné použít přiloženou lupu.
Jakmile hráči splní úkol, mohou si svou
odpověď ověřit na zadní straně karty.

Hra je kooperativní nebo
kompetitivní?

3. Jak se jmenuje město
zakreslené na mapě?

4. Kolik hráčů může být naráz
vypravěčem?

5. Mají případy vždy stejnou
obtížnost?

Máte pečlivé a soustředěné oko? Baví
vás mravenčí hledání a rádi vyšetřujete zločiny? Pak je tato hra přesně pro
vás!
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Anežka
Autor textu: Mgr. Miloslav Janků

Anežka slaví svátek 2. března. Toto jméno se u nás rozšířilo díky křesťanství. Je řeckého původu (od slova hagné) a znamená čistá. Z tohoto tvaru vzniklo latinské
jméno Agnes, českou alternativou je jméno Anežka. V České republice jménu náleží
58. místo v pořadí četnosti užívaných jmen a nositelek jména máme více než 23.500.

Anežky u nás původně dostávaly jméno
po Anežce Římské (291—304), raně křesťanské světici z období pronásledování
křesťanů. Anežka byla velmi krásná
a o její ruku se ucházelo mnoho nápadníků. Rovněž i velmi horlivý syn římského úředníka. Dívka však vzhledem ke
svému věku a prostředí křesťanské rodiny, z něhož pocházela, chlapce odmítla.
To bylo důvodem jejího odvlečení do
nevěstince, kde byla svlečena do naha
a ponechána napospas mladíkům. Podle
pověsti jí rychle narostly vlasy a zakryly
její nahotu. Na základě tohoto skutku
byla Anežka odsouzena k trestu smrti
za údajné pobuřování a rozhněvání římských bohů. V roce 304, teprve třináctileté, jí sťali mečem hlavu. V křesťanském
kalendáři slaví svátek v den její smrti
21. ledna, který připomíná památku její
mučednické smrti, kanonizaci.
U nás v České republice máme významnou nositelku jména Anežku Českou
(1211-1282), českou princeznu, řeholnici
z rodu Přemyslovců, patronku země
české a nejmladší světici, s jejímž svatořečením je spojen rok 1989.
Narodila se jako nejmladší dcera českému králi Přemyslu Otakarovi I.
a Konstancii Uherské. Také ona dostala
jméno po Anežce Římské. Od útlého dětství byla vychovávána přísně v klášterech,
zajišťujících výchovu a vzdělávání. Díky
své píli, houževnatosti a pečlivosti byla
vzdělaná v historii, literatuře, jazycích.
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Velmi brzy byla postupně zasnubována
s mladíky z významných rodů - v tom
můžeme spatřovat snahy jejího otce
o upevnění a rozšíření českého státu.
Přemysl Otakar I. byl teprve 3. českým
králem a podařilo se mu dědičně zajistit královský titul pro své potomky. Snad
stojí za zmínku zasnoubení s Jindřichem,
synem císaře svaté říše římské. Anežce
tehdy bylo pouhých 8 let a ze zásnub nakonec sešlo. V jejích 18 letech byla zasnoubena za anglického krále Jindřicha
III. Plantageneta. Zásnuby nakonec byly
rovněž zrušeny a Anežka si mohla oddechnout, když jí její milovaný bratr,
tehdy již český král Václav I., dal svobodu
v rozhodování. Anežka unavená neustálými nabídkami sňatku se rozhodla pro
duchovní život a službu bližnímu.
V roce 1232 společně s bratrem Václavem
I. založila špitál sv. Františka pro chudé
a nemocné Na Poříčí v Praze. Od roku
1252 špitál sídlil poblíž Juditina mostu,
na místě dnešního Karlova mostu. Se špitálem je spojeno založení a činnost jediného a původně českého Špitálního
a rytířského řádu křižovníků s červenou
hvězdou, jehož členy směli být pouze Češi
rodem po otci i matce. Poblíž špitálu zakládá mužský a ženský klášter menších
bratří sv. Františka. Do kláštera Anežka
vstoupila až v roce 1234 a později se stala
jeho představenou – abatyší.

Zde mohla uplatnit své vzdělání a svůj
původ při organizaci, řízení kláštera
a zejména své morální kvality, etické
hodnoty v pomoci a péči bližnímu, za
což byla lidmi milována i ctěna. Velké zásluhy jsou Anežce připisovány i v oblasti
prezentace královské dynastie a českého
státu. Zemřela 2. března 1282 ve věku 71
let a je pohřbena v klášteře Na Františku,
kde odpočíval její bratr Václav I. a klášter
se stal rodinnou hrobkou Přemyslovců.
Anežka Česká odmítala přepych královského dvora, rozhodla se pro život v chudobě a smysl života našla
ve službě chudým a nemocným, dokázala se obětovat pro druhé. Pro její morální hodnoty a etické zásady usilovala
Eliška Přemyslovna, poslední potomek
Přemyslovců, a následně Lucemburkové
o kanonizaci, ke které došlo až 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II.

Autorem perokresby (2022) je Bohuslav Jirásek, žák IX. A třídy, který úspěšně složil talentové zkoušky na Střední školu uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí.
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Poznáš, která je to
unikátní světová stavba?
Autorka: Mgr. Iveta Kantorová

Dnes se podíváme na stavbu, která byla dokončena v roce 1986. Jejím architektem byl
(1. část tajenky). Chrám se skládá z 27 volně stojících „listů“, krytých bílým mramorem,
který byl dovezen z Řecka z hory (2. část tajenky). Je asi 40 metrů vysoký a má tvar
(3. část tajenky). Kolem chrámu je rozmístěno 9 vodních nádrží, což vytváří dojem,
že stavba plave na vodě. Poznáte významnou stavbu?
Příklady vyřešte a zapište si místo výsledků písmenka podle tabulky.

1. část tajenky

2. část tajenky

3. část tajenky

2 × 0,3 =

6 + (-9) =

0,7 × 10 + 1 =

1,8 - 0,5 =

2 × (-3) =

0,2 × 7 + 2 × 0,3 =

5 : 10 =

5 - (+10) =

7- (-5) =

3,2 × 4 =

4 - (-8) =

-2 × 2 + 6 =

1,7 + 0,8 =

-8 - (-2) =

-3,5 + 7 =

4 × 0,5 =

-2 × (-4) =

200 % z 1 =

0,1 + 0,4 =

-2 × (-6,4) =

10 % z 18 =

13 - 10,4 =

-6 + 7,5 =

-2 + (-8) =

-2 × 5 + 2 × 6 =
50 % ze 7 =

6 - (-3) =

10 - 5 × 3 =

50 % z 4 =

10 % z 13 =
75 % z 12 =

25 % z 6 =

25 % z 10 =

0,3 × 6 =

50 % z 2,6 =

8 : 100 =
25 % ze 48 =
300 % z 1,5 =

-0,08

-15

-10

-6

-5

0,5

0,6

1,3

1,5

1,8

2

2,5

2,6

3,5

4,5

8

9

12

12,8

Ě

P

É

E

N

R

F

A

K

V

O

B

Z

S

U

L

H

T

I

1. část tajenky: ........................................................................................................................................................................................................................................
2. část tajenky: .......................................................................................................................................................................................................................................
3. část tajenky: .......................................................................................................................................................................................................................................
Hledanou stavbou je:
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Pálení čarodějnic - kvíz
Autorka kvízu: Natálie Vašíčková, IX. A

1.

„Čarodějnice“ slavíme 30. …
a) 	dubna
b) 	května
c) 	června

2. Pálení čarodějnic je zvyk …
a) 	lidový
b) 	mezinárodní
c) 	americký
3. Jiný název pro pálení čarodějnic je …
a) 	svatomartinská noc
b) 	filipomartinská noc
c) 	filipojakubská noc

Řešení kvízu Pálení čarodějnic
4. V letošním roce se čarodějnice
budou slavit v …
a) 	pondělí
b) 	čtvrtek
c) 	sobotu

1.
2.
3.

5. Lidé vyrábí … , které pak zapalují.
a) 	košťata
b) 	čarodějnice
c) 	papíry
6. Pod názvem Valpuržina noc se slaví
pálení čarodějnic v …
a) 	německy mluvících zemích
a Skandinávii
b) 	anglicky mluvících zemích
a Francii
c) 	balkánských zemí
a Beneluxu

4.
5.
6.

Tvé jméno, přijmení a třída:

I takhle se mohlo rozpadnout
Rakousko-Uhersko
Josef Hofman (VIII. A) a Kateřina Krátká (VII. ZŠ Dobrovského)
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Kaččina jarní luštěnka
Autorka: Kateřina Krátká, VII. ZŠ Dobrovského

nástroj na sestrojování kružnic........................................................................
živočich žijící jen ve vodě...................................................................................
citoslovce pochopení...........................................................................................
když brečíme, tečou nám...................................................................................
náš národní strom.................................................................................................
zdomácnělý užitkový pták.................................................................................
děvčata si z vlasů pletou......................................................................................
na pomlázku vážeme...........................................................................................

Tajenka: Na Velikonoce barvíme ...................................................................................................................................................................................................

Kájina velikonoční křížovka
Autorka: Karolína Zemanová, VII. C

na Velikonoce se peče jeho podobizna.................................................................................................
had, který žije v subtropech a tropech jižní Ameriky.....................................................................
je to jedovatá žába........................................................................................................................................
černý pták s černým zobákem.................................................................................................................
tohoto ptáčka můžete mít doma jako domácího mazlíčka...........................................................

mládě psa........................................................................................................................................................
mění barvu podle nálady, má dlouhý a lepkavý jazyk....................................................................

v listopadu si sbírá ořechy, aby přežila zimu......................................................................................
severoamerický krokodýl..........................................................................................................................
žije v lese a má paroží.................................................................................................................................
vypadá jak kachna s tučňákem dohromady.......................................................................................
k jídlu si rád dává žáby................................................................................................................................
toto zvíře má většina lidí na mazlení....................................................................................................
vodní pták (samec má barevné peří, samice hnědé).......................................................................
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Jarní luštěnka
s překvapivou tajenkou
Autorka: Karolína Zemanová, VII. C

Šelma, která žije v českych lesích........................................................
Které zvíře jí banány?...............................................................................
Je to otravný hmyz....................................................................................
Mládě psa.....................................................................................................
Dostihové zvíře...........................................................................................
Býložravá ryba............................................................................................

Německá zvířecí luštěnka
Autorka: Klára Langrová, VII. C

liška....................................................................................
slon.....................................................................................
pes.......................................................................................
sova....................................................................................
veverka..............................................................................

Aniččina anglická luštěnka
Autorka: Anna Uong, VII. C

Francie..................................................................................
delfín......................................................................................
jaro..........................................................................................
myši........................................................................................
žralok.....................................................................................
květiny..................................................................................
slunce....................................................................................
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Výherci z minulého čísla
Lambada, str. 2
1. místo: Adam Hajzler, III. A
2. místo: Ella Hegerová, III. A
3. místo: Eva Dubská, VII. B

Obrázek na vybarvení - vánoční
kapr, str. 3
1. místo: Viktorie Břízová, V.
2. místo: Oliver Samek, I. A
3. místo: Vojtěch Krátký, ZŠ
Dobrovského (IV. B)

Okénko deskových her , str. 18

Anglická zvířecí luštěnka, str. 22

(1. Kdo umístí všechny karty; 2. 2-8; 3. ča-

(Winter)

sová osa; 4. 15 minut; 5. olympijský vítěz,
maratonský běžec)

1. místo: Natálie Vašíčková, IX. A
2. místo: Vojtěch Krátký,
ZŠ Dobrovského (IV. B)
3. místo: Eliška Skalická, VIII. C

Anglická luštěnka plná zvířat,
str. 22
Poznáš světovou stavbu?, str. 20—21
(Kambodža, Súrjavarman, Domov bohů)

1. místo: Eliška Skalická, VIII. C
2. místo: Anežka Skalická, IV. B
3. místo: Natálie Vašíčková, IX. A
Obrázek na vybarvení - Sněžítko,
str. 4
1. místo: Anežka Skalická, IV. B
2. místo: Hana Kolomazníková, VI. B
3. místo: Natálie Hauserová, III. B

Luštěnka k 20. století, str. 21
(Václav Havel)

Obrázek na vybarvení - Nápis
Winter, str. 4

1. místo: Michaela Novotná, VII. B
2. místo: Eva Kovačevičová, VII. A
3. místo: Ella Hegerová, III. A

(Snowman)

1. místo: Tereza Holubová, VII. A
2. místo: Ella Hegerová, III. A
3. místo: Viktorie Břízová, V.

Vícesměrka měst a obcí v ČR, str. 23
Minitajenka od Karolíny, str. 22
(Zima)

1. místo: Eva Kovačevičová, VII. A
2. místo: Michaela Novotná, VII. B
3. místo: Kristýna Podhradská, VII. B

i

(Reindeer)

Zimní luštěnka po anglicku, str. 23

1. místo: Jiří Holub, IV. A
2. místo: Tereza Holubová, VII. A
3. místo: Anežka Skalická, IV. B

1. místo: Sofie Šemberová, VII. A
2. místo: Hana Kolomazníková, VI. B
3. místo: Eva Dubská, VII. B

1. místo: Nikol Obešlová, VIII. A
2. místo: Kristýna Podhradská, VII. B
3. místo: Jiří Holub, IV. A

(Nové Město na Moravě)

1. místo: Eva Kovačevičová, VII. A
2. místo: Matylda Nováková, IV. A
3. místo: Jan Holub, II.

Všechna řešení soutěží vhazujete
do Bédovy schránky do pátku 29. dubna 2022
Pozor: U každého řešení soutěže nezapomeňte
napsat své jméno, příjmení a třídu, poznačte
i název soutěže, kvízu či tajenky.

Školní časopis Béda vychází 4x do roku. Vydává: Základní škola Lanškroun,
B. Smetany 460, 563 01 Lanškroun, IČO: 61234176. E-mail: beda@zsbs.cz
Vydáno v Lanškrouně dne 17. března 2022. Uzávěrka dalšího čísla je pátek
29. dubna 2022. Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o., 5 května 1010, 563 01 Lanškroun.
Evidenční číslo: MK ČR E 22723.
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Toto i starší vydání časopisu můžete
zhlédnout na www.zsbs.cz/casopis-beda
Své příspěvky můžete posílat také
na náš e-mail beda@zsbs.cz

