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Lambada
podzim 2022
Nechceš psát
písemku?

Jméno:
Příjmení:

Snadná pomoc. Zkus Lambadu!
Doplň políčka ve vedlejším okénku a výstřižek
vhoď do Bédovy schránky do středy 29. června 2022.
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Třída:

Vybarvi obrázek

Autorkou obrázku je Anna Uong, VII. C

Slavné
osobnosti
zdraví Bédu

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

Autorkou obrázku je Kateřina Krátká, VII. ZŠ Dobrovského

Hudební skupina
Jelen

Filmový a divadelní
herec Jaroslav Dušek
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Projektový den
Zdraví a nemoc v 1. A
Autorka článku a fotografií: Mgr. Ladislava Zachařová

Před Velikonocemi čekal prvňáky čtvrtý projektový den. Výuku
jim svou návštěvou zpestřila paní Beznosková, která je vědeckou
pracovnicí a pracuje s viry a bakteriemi.
Pro děti měla připravené misky s mikroorganizmy. Děti zkoumaly, jak vypadají a voní. Pozorovaly rozdíl jejich růstu s podáním antibiotik a bez nich. Učily se pracovat s lupou a správně
nasazovat ochranné rukavice. Rozlišovaly dobré a zlé bakterie,
dobré a zlé kvasinky a jen zlé viry.
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Akce

Společně jsme si také povídali o zdraví, nemocech, úrazech
a vyplňovali pracovní list. Nechyběla pohybová písnička
‚s názvem Sanitka. Při četbě z knihy Jak bacit bacily od Daniely
Krolupperové se žáci dozvěděli, co mají správně udělat, když je
„bací bacil“.
Ve výtvarné části projektového dne malovali, jak by mohly vypadat legrační bacily. Nakonec zhlédli pohádku z cyklu Byl jednou
jeden život - díl věnovaný ochraně těla s názvem Tělesná stráž.
Projektový den byl pro všechny poučný a zajímavý.

Obaly kolem nás
Autorka článku a fotografií: Mgr. Ladislava Zachařová

Dne 22. dubna slaví naše planeta Země svůj svátek. Prvňáci si ho
připomněli třetím projektovým dnem s názvem Obaly kolem
nás. Na pomoc jsme si pozvali odborníka - pana Zelera
z Technických služeb Lanškroun.
Děti hádaly, co vše je náplní jeho zaměstnání. Zhlédly výukové
video o třídění odpadů a recyklaci a aktivně se zapojovaly
do diskuse. Dozvěděly se, co patří do nebezpečného odpadu
a kam ho mají odložit. Pan Zeler jim představil, jak to chodí
v našem centrálním sběrném dvoru. Děti si zazpívaly písničku
Popeláři, u které si i pěkně zacvičily.

Poté jsme se společně vydali na vycházku, kde žáci ve dvojicích
plnili úkoly. Vyhledávali stanoviště kontejnerů v okolí školy
a zaznamenávali druhy a jejich počty do připravených tiskopisů.
Ve škole potom porovnávali svoje zjištění a vystavili své práce
na nástěnku. Nakonec vytvářeli ve skupinkách plakát o třídění.
Učili se spolupracovat, domluvit se společně na postupu práce,
vyhledávali materiály a výtvarně je zpracovávali. Ke správným
kontejnerům přiřazovali z letáků potraviny, které si vystřihli
a poté nalepili.
Věřím, že se všichni v budoucnu zapojí do aktivní ochrany naší
planety Země.

Akce ·
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Beseda
s exotickými
zvířaty
Za 4. A a 4. B vyfotily a napsaly: Mgr. Eva Böhmová, Mgr. Lenka Žáková,
Kamila Kuběnková, DiS., Lenka Smolová

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 přijel na naši školu
chovatel pan Pecháček. S sebou vzal i část
svých chovů, tentokrát to byli zástupci
hmyzu, plazů, dokonce i savců. K vidění
byla např. strašilka, agama vousatá,
leguán zelený, želva, užovka červená, chameleon, plšík africký a krysa obrovská.
Největší překvapení však přišlo na konci
besedy, kdy na nás z krabice vykouklo
mládě jezevce lesního, které bylo nalezeno myslivci. Samo by bez pomoci
nepřežilo, tak se ho ujal pan Pecháček.
Všichni jsme měli možnost se dozvědět zajímavosti ze světa exotických zvířat nebo si některé ze zvířat pohladit.
Budeme se těšit na další nová zvířata
a nová setkání, která se do budoucna
plánují.
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Školička
na výstavě plazů
Autoři textu: Paní učitelky a děti z Palackého

Ve čtvrtek 7. dubna jsme byli všichni z Palackého po tříleté přestávce na výstavě plazů.
Pan Pecháček naši školu navštěvuje pravidelně, vždy s jinak tematicky zaměřenou
výstavou. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o plazech, mohly si i některá zvířátka
pohladit. Pan Pecháček měl také překvapení – vzácné zvířátko. Malé mládě jezevce
– samičku Princeznu.
Výstava se nám moc líbila a už se těšíme na další.

Akce ·
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Velikonoční
rýsování
Za třídu 4. A Mgr. Eva Böhmová a Kamila Kuběnková, DiS.

Ve středu před velikonočními prázdninami měli žáci 4. A v hodině matematiky velikonoční rýsování, kde si prověřili dosavadní znalosti z geometrie. Každý
dostal čtvrtku o velikosti A3 a za pomocí
prezentace, svých kružítek a pravítek tvořili kružnice, přímky, osy úsečky, kolmice
a rovnoběžky.
Všichni byli zvědaví, co ze všech těch čar
a oblouků vznikne. Průběžně vytvářeli,
dle pokynů, body, které na závěr spojili vzniklo tak velikonoční vajíčko, které si
každý mohl vybarvit nebo vyzdobit dle
své fantazie. Myslím si, že to bylo hezké
zpestření hodiny matematiky a zužitkování znalostí, které z geometrie mají.

Matematický Klokan
Mgr. Iveta Kantorová

Stejně jako každý rok, tak i letos se naše škola zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Klokan. Všem blahopřejeme
k pěkným výsledkům.
Kategorie CVRČEK (2. - 3. ročník)
1. místo: L. Latifová
2. místo: V. Marek
3. místo: T. Faltus
Kategorie KLOKÁNEK (4. - 5. ročník)
1. místo: J. Tůma
2. místo: M. Nováková a F. Flídr
3. místo: T. Hartych Šulc
Kategorie BENJAMÍN (6. - 7. ročník)
1. místo: T. Kopecká
2. místo: A. Škrach
3. místo: J. Holub
Kategorie KADET (8. - 9. ročník)
1. místo: N. Vašíčková
2. místo: K. Laichterová
3. místo: M. Podhradský
8
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Biologická olympiáda
(školní a okresní kolo)
Autorky: Mgr. Eva Šuláková, Kateřina Krátká

Jako tradičně se koncem ledna uskutečnilo školní kolo biologické olympiády, tentokrát na téma „Jak přežít zimu“. Žáci odpověděli na otázky z teorie, měli za úkol poznat 30 rostlin a živočichů a vypracovat laboratorní úkol.
Do okresního kola, které se konalo pro starší kategorii 11. 4.
a pro mladší kategorii 22. 4., postoupily ze 6. a 7. ročníků (kategorie D) – Klára Langrová, Michaela Stejskalová a Sofie Tejklová;
z 8. a 9. ročníků (kategorie C) – Adéla Gaďurková, Laura
Holubcová a Karolína Kalousková.
V pondělí 11. 4. 2022 se konalo okresní kolo pro starší žáky (kategorie C). V něm se Adéla Gaďurková umístila na 12. místě, Laura
Holubcová na 13. místě.

V pátek 22. 4. 2022 potom proběhlo v Ústí nad Orlicí okresní
kolo kategorie D. Toho se zúčastnilo 18 nejlepších žáků z okresu,
kteří se nominovali výhrou ve školním kole. Součástí soutěže byl
laboratorní úkol, poznávání rostlin a živočichů a test ze znalostí
letošního studijního materiálu.
Každý soutěžící také musel odevzdat doma vytvořený laboratorní úkol na zadané téma. Klára Langrová se umístila
na 14. místě, Sofie Tejklová na 17. místě.
Na třetím místě se umístila Katka Krátká, kterou můžete znát
z redakce Bédy, ačkoliv chodí do jiné školy. Do budoucna přejeme holkám hodně dalších úspěchů i v jiných soutěžích.
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Noc s Andersenem
Sestavila: Mgr. J. Urbanová

Po několikaleté odmlce způsobené covidem jsme se mohli opět připojit k celorepublikové akci Noc s Andersenem.
Žáci se během středečního večera
před velikonočními prázdninami seznámili formou her a různých kvízů s životem a dílem tohoto významného dánského pohádkáře. Akce se zúčastnily
třídy 6. A a 7. B společně s učitelkami
J. Urbanovou, T. Mannovou a T. Krskovou.
Další postřehy z probdělé pohádkové noci
přináší samotné děti:

Bylo to super, hráli jsme hry, plnili
úkoly, jedli jsme pizzu, hráli jsme
do 1 h ráno fotbal, šli jsme pozdě
spát, koukali jsme se na filmy
a jedli brambůrky. Bavilo mě to.
Natálie Lesová

Líbilo se mi všechno, nejvíc asi,
jak jsme byli v tělocvičně a někdo
hrál fotbal a my jim fandili.
Byli jsme ve své třídě a hráli tam hry a doplňovačky.
Byli jsme i venku u školy, hledali jsme tam čísla se slovy
– názvy pohádek. Většina lidí si objednala pizzu a pak se
dál hrály hry a v tělocvičně se hrál fotbal.
Liliana Hrubčíková

Líbilo se mi spaní přes noc ve škole
a hraní fotbalu a skupinové hry.

Karolína Tejklová

Noc s Andersenem byla o různých soutěžích a kvízech.
Líbilo se mi, že jsme měli i jednu soutěž venku, také se
mi líbila stezka odvahy, kde jsme měli najít cestou pohádkové postavy. Moc jsem nespala, protože ostatní si povídali
nahlas, ale nevadí mi to.
Adriana Jurečková

Jakub Holubář

Bylo to super, i když jsem se vůbec nevyspala. A za mě
bylo nejlepší, že do toho bylo zapojené i běhání a jiné věci.
Taky byla super stezka odvahy, i když to moc stezka
odvahy nebyla, protože jsme chodili po skupinkách.
Kristýna Podhradská
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Líbil se mi fotbal, který jsme hráli
proti 6. A. Velice záživná byla
i cesta odvahy, pobavila jsem se také
na tom, jak se Jakub snažil dělat
pole dance.

Sraz byl před školou, poté jsme se rozdělili do skupin
a pojmenovali se, hráli jsme hry, luštili, běhali, bodovali
a pak jsme hráli fotbal a pak jsme šli spát a koukali jsme se
na pohádku Sněhová královna.
Tereza Minářová

Rebecca Preisnerová

Bylo to super. Bavily mě všechny
hry. Celá akce byla hezky zorganizovaná. Akorát ráno jsem byla
unavená.
Ráda jsem v noci sledovala filmy
s kamarády v jedné místnosti.

Veronika Hubálková

Darja Kozachenko

Líbilo se mi, že jsme skoro pořád něco dělali. Aktivity byly
moc dobře promyšlené. Bylo dobré, že jsem mohla být
ve skupince s kámoškami. Moc dlouho se hrál fotbal.
Docela špatně se mi spalo, byl tam rámus. Stezka odvahy
nebyla vůbec strašidelná.
Leona Gloserová

Nejvíc se mi líbil ten fotbal. A ta
noc, ta byla srandovní. A ty jiné
aktivity byly také celkem dobré.
Celkově to bylo fajn.

Nejvíce se mi líbilo, jak jsme hráli
fotbal. Kahoot byl taky super a moc
se mi to líbilo.

David Krystl

Kryštof Zeman

Moc jsem si užila Noc s Andersenem. Byla zábava,
spousta zajímavých her atd. Fotbal jsem si užila nejvíce.
V noci jsme si povídali a někteří neusnuli. Ráno se hrálo
Městečko Palermo, sbalili jsme si a odešli domů.
Michaela Novotná
Akce ·
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Florbalový
turnaj
Autoři příspěvku: Samuel Jarmer a tř. uč. Jaroslava Urbanová

V úterý 22. 2. 2022 uspořádal Dům dětí a mládeže Damián turnaj 6. tříd lanškrounských ZŠ ve florbalu. Za náš tým 6. A hráli:
Kryštof Zeman, David Krystl, Adam Vlček, Matyáš Bartoň,
Samuel Jarmer a Petr Langer.
Před florbalovým turnajem jsme si dali pár fotek a šli jsme
do šaten. Převlékli jsme se do sportovního a šli na první zápas
proti 6. B z Jiráskovky. Ten jsme prohráli 4:8. Další týmy jsme
už porazili. Celkově jsme měli skóre 20 gólů a umístili jsme se
na 2. místě. Chceme poděkovat všem, co nám fandili.

Výhra v okrskovém
kole McDonald‘s Cup
Autoři článku a fotografií: Mgr. Lidmila Pluhařová, Kamila Kuběnková, DiS., Irena Hajzlerová

Ve středu 27. dubna 2022 se uskutečnilo okrskové kolo fotbalového turnaje McDonald’s Cup. Počasí všem zúčastněným týmům
přálo a panovala velmi dobrá nálada, všichni chtěli podat jen ty
nejlepší výkony.
Turnaje se účastnili žáci ze škol z Králík, Červené Vody,
Jablonného nad Orlicí a z Lanškrouna (ZŠ Aloise Jiráska a naše
škola). Žáci hráli 2 x 10 minut a hrál každý s každým. Naši školu
zastupovali žáci ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci).

12 ·
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Mladší žáci se umístili na 5. místě. Starší žáci zvítězili a postupují tak do okresního kola, které se bude konat v Ústí nad Orlicí.
Všem našim fotbalistům a fotbalistce ještě jednou gratulujeme
a přejeme hodně štěstí do nadcházejícího turnaje. Veliké poděkování patří panu Arbanovi, který žáky pomohl trénovat.
Starší žáci hráli v sestavě: Arban Matěj 5., Bambušek Jakub 5.,
Flídr Filip 4. A, Hofman Václav 5., Holčák Vojtěch 5., Janko Pavel
4. A, Kunc Adam 5., Kutnar Dan 5., Langr Jakub 4. A, Lechnýř
Dominik 5., Nováková Matylda 4. A, Tareš Jakub 4. B.

Výstava Plastikové a papírové modely vojenské techniky
Za organizační a realizační tým Mgr. Miloslav Janků

Naše škola uspořádala výstavu Plastikové
a papírové modely vojenské techniky
u příležitosti ukončení II. světové války
- největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Výstava prezentovala práce
modelářů naší školy a našeho regionu.
Jejich práce je dokladem nezměrné píle,
úsilí, umu, zručnosti, trpělivosti a soustředěnosti, rovněž velké „chuti“ po znalostech a seznamování se s historií i současností. Součástí výstavy byla soutěž
o nejúspěšnější vystavený model a doplňovala ji série přednášek věnovaná modelářství a historii II. světové války.

Výstavu jsme zahájili v pondělí 2. května
2022 ve 13 hodin slavnostní vernisáží
v knihovně školy. Úvodní slovo k výstavě
pronesl odborný pracovník Městského
muzea Lanškroun pan Mgr. Jaroslav Čada
a o modelářství pohovořil žák naší školy
Josef Hofman.

Výstava byla nainstalována v knihovně
školy a trvala od pondělí 2. do středy
11. května 2022. Přístupná byla každý
všední den o velké přestávce od 9:40
do 10:00 hodin, po dohodě i v jinou dobu.
Velmi nás potěšil nebývalý zájem
o výstavu, modelářství a historii.

V hudebním programu vernisáže vystoupily žákyně Agáta Viskupičová, Aneta
Jusková a Veronika Kutnarová. Vernisáže
se zúčastnil i ředitel školy Mgr. Milan
Valúšek s paní zástupkyní Mgr. Evou
Šulákovou. Velmi nás potěšila osobní
účast pana starosty města Lanškroun
Mgr. Radima Vetchého. Vážíme si jeho návštěvy i zájmu o naši práci.
Extra ·
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Trocha
environmentální
výchovy

EKO týden, Den Země
a Ukliďme Česko
Autorka článku a fotografií: Mgr. Martina Fiebigerová

V rámci projektu Hrdá škola jsme se zapojili do EKO týdne,
kdy byla na každý den vypsána jiná výzva:
• PONDĚLÍ: Zvládnete správně vytřídit veškerý odpad,
který za den vyhodíte?
• ÚTERÝ: Zvládnete se vysprchovat za 2 minuty?
Vodou je třeba co nejvíce šetřit!
• STŘEDA: Zasaďte společně alespoň jednu rostlinu.
• ČTVRTEK: Přijďte do školy pěšky nebo na kole.
• PÁTEK: Přineste si vlastní lahev na pití a nekupujte novou.
V pátek 22. dubna na Den Země se celá naše škola účastnila akce
Ukliďme Česko. Pomůcky na úklid dorazily od organizátorů
akce s dostatečným předstihem a jako poděkování jsme také
obdrželi samolepky pro mladší žáky.

Ráno před akcí si žáci vyslechli bezpečnostní instrukce a také
si vyzkoušeli, zda dokážou správně roztřídit odpadky - s pomocí
Tondy Obala (www.tonda-obal.cz), ale také reálně – vytříděním
košů ve třídě.
Vybaveni rukavicemi, reflexními vestami, pytli na odpad a notnou dávkou odhodlání se poté každá třída vydala na svou trasu
– cyklostezka na Rudoltice, oblast Zámečku, Lanškrounské rybníky, cyklostezka do Žichlínku a Sázavy, Střelnice, ulice Lidická,
hlavní silnice na Ústí nad Orlicí, autobusové a vlakové nádraží,
okolí kulturního domu L’Art či ulice v blízkosti naší školy. Počasí
nám celkem přálo a žáci si to na čerstvém vzduchu užívali.
A jak naše snaha pomoci přírodě dopadla? Posuďte sami.
Odevzdali jsme 235 kg směsného odpadu, 113 kg skla, 82 kg
plastu, 14 kg kovu a 6 kg papíru a lepenky. Celkem neuvěřitelných 450 kg odpadu! Objevili jsme také černou skládku v chatové oblasti Lískovec, která byla nahlášena úřadu přes aplikaci
Munipolis.
A jaké názory na akci mají samotní žáci?
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Akce mi přijde prospěšná, vysbírá se hodně odpadu a alespoň trochu to přírodě pomůže.

Akce se mi sice líbila, ale myslím, že je skoro zbytečná.
Lidé se nezmění.

Akce byla super, ale překvapilo mě, že jsme našli černou
skládku. To bych v dnešní době nečekala.

Pro mě to bylo jako dobrodružství a hledání zajímavých
věcí.

Bylo to fajn, prošli jsme se, nemuseli jsme se učit, paráda.
Překvapilo mne, že jsme našli boty i oblečení.

Bylo mi líto vidět, co všechno jsou lidé schopni vyhodit.

Překvapilo mě velké množství skleněných lahví
od alkoholu.

Mně se hrozně líbilo, jak tam bylo najednou čisto a jak to
vypadalo krásně.

Mně se akce moc líbila, skvělá atmosféra! Jsem překvapená, že naše škola něco takového organizuje.

Překvapilo mě, jak lidi mohou být taková prasata.

Mně se akce nelíbila, protože jsme museli chodit.

Překvapilo mě, že jsme jako škola vytřídili tolik odpadu
a zároveň mne to znepokojuje.

Akce je velice užitečná, protože z přírody odstraníme
odpad, o který se mohou zvířata zranit nebo kvůli němu
i zemřít.

Již několikátým rokem se naše škola této akce účastní
a pokaždé je to velká zábava. Spojíte tím dobré s užitečným. Sice mě trochu překvapilo, co vše lidé jen tak hodí
do přírody, ale jsem ráda, že jsme se mohli alespoň malé
části těchto odpadků zbavit.

Co mě hodně překvapilo, byla židle v potoce a vánoční
stromek na břehu potoka.

Velké poděkování patří Technickým službám Lanškroun, s.r.o.
za svoz veškerého posbíraného odpadu.
Děkuji všem, kteří se do akce aktivně zapojili, a pevně doufám,
že naše okolí zůstane co nejdéle čisté.

„Podívej se hluboko do přírody
a pak všechno lépe pochopíš.“
Albert Einstein

Extra ·
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Kvíz:
Třídění odpadu
Autorky kvízu: Anna Uong, Sofie Šmídová, Karolína Zemanová, Kateřina Krátká

Zahraj si na detektiva! Zkus zapátrat
a zjistit si odpovědi. Určitě ti pomůže
Tonda Obal nebo strýček Google (ten ví
prý všechno).

Získat můžeš krásnou nákupní tašku, vak
na záda (batůžek) nebo pouzdro na tablet či jiné drobnosti. Vše od Firmy ECOZZ,
která své produkty vyrábí z recyklovaných PET lahví.

Řešení kvízu Třídění odpadu
1.
2.

Tak s chutí do toho a hodně štěstí!
1.

Kam bys vyhodil vlnitou
lepenku?
a) 	do směsi
b) 	b) do papíru
c) 	do sběrného dvora

4.

2. Co to znamená „zelený bod“?

6. Co je to kombinovaný obal?

6.

3. Co je to plast typu HDPE?
a) 	polyetylén (rozvětvený)
b) 	polystyren
c) 	polyetylén (lineární)

7.

Jaké číslo má zelené sklo?
a) 	40
b) 	21
c) 	71

4. Kam v Lanškrouně hodíme
nápojový karton?
a) 	do směsi
b) 	do plastu
c) 	do papíru

Autorka článku: Mgr. Martina Fiebigerová

Na závěr roku bych ráda ocenila snahu
týmu žákyň 7. C ve složení Karolína
Zemanová, Sofie Šmídová, Anička Uong
a Klára Langrová. Dívky se samy chopily
dohledu nad tříděním odpadu ve třídě,
vytvořily plakáty s jednotlivými druhy
odpadu, které byly umístěny nad koše
ve třídě a zároveň mi pomáhají v pátek
o velké přestávce při kontrole tříděného
odpadu ze tříd a chodeb.
Moc si vaší aktivity a pomoci vážím.
Přijměte ode mne malý dárek v duchu
udržitelnosti a také hru Závody naruby
od Recyklohraní. Hru si může stáhnout
na webu každý, kdo má zájem.

·
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5.

7.

Tvé jméno, přijmení a třída:

Třídění odpadu
ve škole

16

3.

5. Jakou značku má
polyethylentereftalát?
a) 	PET
b) 	FOR
c) 	LDPE

Díky pravidelným kontrolám tříděného
odpadu mohu říci, že situace na škole se
zlepšila a já doufám, že do budoucna již
žádné kontroly potřeba nebudou.
Přeji vám všem krásné prožití letních
prázdnin a při výletech nezapomínejte
na přírodu – co si do přírody přinesete,
to si také odneste.

Třída 7. C
aneb Jak se daří
Nějak takto to chodívá v naší třídě - každou chvílí nám vypadne okno, nejdou
zavřít dveře či projektor odmítá fungovat. Já a Evelyn vás budeme provázet
těmito průšvihy.
9. března 2022

23. března 2022

Dnešní hodina matematiky stála za to. Po třídě lítal Avaryn toast.
Musím říct, že to byla sranda. A ano… Evelyn (moje spolusedící)
se toho toastu lekla. Dříve jsme seděli v řadě uprostřed, ale protože naše milá kamarádka Olivie neviděla, byli jsme nuceni
si přesednout na jejich místa přímo před katedrou učitele,
kde když se otevře okno, je kosa jak na severním pólu.

Uplynuly asi 2 týdny a už se zase děly další věci. Jako třeba, když
si mí naprosto skvělí spolužáci házeli s flaškou, kterou jsem jim
nakonec musel zabavit a postavit na učitelskou katedru se slovy:
„Pití pro učitelku.”

A to místo má ještě jednu nevýhodu: sedíme totiž před Avary
a Nicolasem. Nicolas sám o sobě není špatný, ale Avary, to už je
jiný level. Pořád kecá a směje se. Třeba do vás uprostřed hodiny
začne šťouchat prstem a ptát se vás na různé blbosti. Ale teď ke
včerejšímu dni, protože dnes se toho tolik nestalo. Po třídě zase
pro změnu lítal rohlík. Byla asi tak 2. přestávka a Avary (ano, zase
Avary) a Abigail (Abigail je docela fajn holka, jenže jí moc nejde
učení. A v tom jí moc nepomáhá, že se chytla špatný party.) si s
ním házely. Dopadlo to tak, že rohlík skončil v koši.

A ano, abych nezapomněl… Když jsme já, Bonnie a Olivie byli
kompletovat tento časopis, byli jsme pryč skoro celou hodinu
hudebky. Jenže jsme to stihli dokončit, dřív než hodina skončila, proto jsme ještě na těch 5 minut museli zpátky. Ale když
jsme vstoupili do třídy, na katedře ležely 4 mobily vyskládané
za sebou v řadě. No, co na to říct… Koukali jsme na balet… a to
vážně nikoho nezajímalo.

Béda
oceněn!
Za redakci Bédy Sofie Šmídová,
Karolína Zemanová a Kateřina Krátká

Ve středu 6. 4. jsme dostali pozvánky
na předávání cen „Mládež reprezentuje město Lanškroun”. Uplynuly přesně
2 týdny a už se ta veliká slavnost konala.
Setkali jsme se v L‘ARTu a čekali jsme,
než to začne.
Předávání bylo nekonečné a když už
jsme se dostali na řadu, tak jsme byli
opravdu nervózní. Podpořit nás přišel
pan ředitel Milan Valúšek. Vyhlášených
bylo hodně sportovců, několik lidí,
kteří soutěžili ve vědomostních soutěžích a několik zástupců kultury. Tam
jsme patřili i my.
Starosta se nás zeptal na několik záludných otázek a pak nám bylo dovoleno
odejít. Vyhlásili i nejlepšího reprezentanta v Lanškrouně, to se nás ovšem
netýkalo. Po vyhlašování byl pro reprezentanty připraven raut. Doufejme,
že dostaneme pozvání i příští rok.
Extra ·
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Co mi škola dala a vzala?
Zamyšlení žáků
9. tříd

Jak už bývá zvykem, ke konci školního roku se naši žáci
9. tříd zamysleli, co jim základní škola dala do života
a co pro ně znamenalo 9 let povinné školní docházky.

*Texty záměrně neprošly jazykovou korekturou.

Za všechny ty školní roky na základní
škole jsem se naučila spoustu potřebných, ale i nepotřebných věcí. Co mi škola
dala kromě základního vzdělání? Ne moc,
ale vlastně hodně. Moji nejlepší kamarádku, se kterou už to v té lavici taková
nuda nebyla. Samozřejmě se objevilo
i pár pěkných vzpomínek s ostatními
spolužáky, které se staly mojí součástí.
Samozřejmě je tu i pár negativních věcí,
co mi škola dala. Stresy. Jak to všechno
stihnu? Bude to správně? Nebude malér?
Je jasné, že ty stresy nepřivolávala jenom
škola. No a co mi vzala? Roky, hodiny
a dny, které jsem proseděla v lavici
a mohly být využity i jinak. Dala i vzala
hodně. Ale je nutno říci, že se i tak na to
bude vzpomínat hezky.

Škola mi ukázala, jací lidé dokážou být.
Zjistila jsem, že ne vždy je všechno tak,
jak to vypadá. Musím škole ale za něco
přece jenom poděkovat. Za to, že mi dala
kamarády, naučila mě alespoň základní
věci, které budu potřebovat k životu.
Ale nebylo to zadarmo. Stálo mě to dost
mého času i úsilí, občas to bylo peklo,
ale zatím ještě žiju, tak to asi tak hrozné
nebylo. Nicméně abych se vrátila k otázce.
Škola mi dala zkušenosti, přátele, zážitky
a několik dalších věcí, ale zároveň mi
toho dost vzala. Vzala mi tu radost ze života, co má každé malé dítě, ukázala mi,
jak dokáže být život krutý. Ale jsem za to
vděčná, aspoň budu moci odstartovat
další kapitolu svého života připravená.

Škola mi dala možnost poznat hodně
nových lidí, věcí a poznatků. Občas bylo
fajn jet na nějaký ten výlet, podívat se někam, kam se třeba s rodiči nepodívám.
Nudné hodiny nahrazovaly průšvihy
a blbosti prováděné mými spolužáky.
Ale i přes plno hezkých i nepěkných zážitků se mi do ní chodit moc nechtělo.
Škola mi vzala většinu času, který bych
mohl strávit jinak. Obědy v jídelně nebyly
moc dobré, radši bych jedl ty od babiček
či od mamky. Škola mi přinesla spoustu
nových povinností, které jsem tenkrát
neznal. Přinesla mi stres, úzkost i deprese, ale všechno jsem přeci jen zvládl.
Vojta K.

Monika K.
Andrea J.

Škola je místo, kam už chodím nějaký ten
pátek. Takže škola mi musela něco dát
a sebrat. Když se zamyslím nad tím, co
mi škola dala, tak to jsou na sto procent
kamarádi, se kterými se budu vídat určitě
i po škole. Škola mi dala i spoustu znalostí, zkušeností, rad. Co mi naopak vzala?
Hodně nervů, slz a volného času. Ale tak
to prostě je. My chodíme do školy, rodiče do práce. Naše devítiletá etapa končí
a další začíná.
Vojta H.
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Co mi škola dala a zároveň i vzala?
Do této školy docházím pět let a za tu
dobu mi dala super třídu a nové kamarády. Mám na tuto školu hodně dobrých i špatných vzpomínek. Takové ty
dobré jsou lyžáky a výlety se třídou.
Mezi ty špatné řadím třeba ty moje věčné
spory s některými učiteli. Bylo to super
pět let a doufám, že si ty poslední měsíce
užijeme!
Karolína K.

Bylo to dlouhých devět let, ale zároveň
mi přijde, že je to nedávno, co jsem nastoupila do první třídy. Škola mi do života
dala hodně věcí, a i když to bylo někdy
složité, bude mi to tady chybět. Poznala
jsem spoustu nových skvělých lidí, s kterými jsem těch devět let prožila, dostala
jsem i spoustu lekcí, které mě posunuly
dál. Nemyslím si, že mi něco škola vzala.
Každý nový den byl něčím jiný, někdy to
bylo složitější, někdy lepší, ale stejně jsem
to tady zvládla.
Nia K.

Za celých devět let mi škola přinesla
spoustu kamarádů, základní vědomosti
a určitý pohled na reálný život. Naučila
mě určité samostatnosti a dodržování
termínu, také jsem zjistila nejefektivnější způsob učení. Ale rozhodně mi to
spoustu věcí vzalo. Ať už čas, respekt
k některým učitelům. Taky si myslím,
že každého žáka ten kolektiv ovlivní,
každý slýchává posměchy na svoji postavu nebo chování, což mu na sebelásce nepřidá. Myslím, že jsme měli super
třídu a poslední rok se konečně bavíme
opravdu všichni. I přesto jsem ráda, že se
každý vydáme svojí cestou, protože devět
let už opravdu stačilo.
Sára Š.

Za devět let, co chodím na Základní
školu Bedřicha Smetany, mi dala spoustu
kamarádů, s kterými mám teď skvělé
zážitky, mám tu i nejlepší kamarádku,
kterou mi nějakým způsobem dala taky,
jelikož kdybych nechodila na tuhle školu,
tak ji ani neznám. Dále mi škola dala
nějaké základní znalosti, např. počítání,
pravopis … Občas to bylo těžké, abychom
se všichni dohromady bavili, ale v deváté
třídě jsme se nějak začali všichni bavit,
za což jsem určitě ráda, protože máme
za celých devět let spoustu skvělých
zážitků a určitě jich bude ještě hodně.
Škola mi vzala i určité sebevědomí kvůli
třeba narážkám na vzhled, pomluvám…
Dále mi vzala také hodně času, třeba
na to, co ráda dělám.
Klára Š.

Co mi škola dala a co mi vzala? Škola mi
dala rozhodně velký přehled o spoustě
věcí, jako je například chemie, ale zase mi
vzala spoustu volného času, který bych
mohla místo trávení nad učením dlouho
do noci využít třeba tak, že budu se svými
kamarády a rodinou poznávat svět a užívat si svých ještě mladých let, které zažiju
pouze jednou. Škola mi také vzala tzv. mé
„růžové brýle“. Ale zase naopak díky škole
mám spoustu vzpomínek. Tato škola mi
bude chybět, ale zase se těším, až poznám
nové lidi a prostředí.

Škola mi toho dala neskutečně moc – kamarády, vědomosti a také i ponaučení.
Važte si toho, že můžete být ještě na základní škole. Čas rychle uplyne a ani
se nenadějete a jste na konci devítky.
Samozřejmě že mi škola i něco vzala.
Ale toho je rozhodně méně.
Natálie V.

Je tady duben, za tři měsíce konec školního roku, konec deváté třídy. Už je to
devět let, co chodím do základní školy,
ale i tak mi to přijde jako dva roky,
co jsem nastupoval do první třídy.
Ale když si těch devět let přepočítám
na placené pracovní dny, tak bych v tento
moment byl milionář. Ještě mě tři roky
učení čekají, ale když vím, jak uteklo devět let na základce, tak tři roky na střední
škole utečou jako voda.
Kryštof M.

Nela Z.
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Rozhovor
s Janou Slovákovou
Můžete se nám blíže představit?
Jmenuji se Jana Slováková, jsem lanškrounská rodačka a kromě mých vysokoškolských let žiji v Lanškrouně
prakticky nepřetržitě. Chodila jsem
zde do jeslí, školky, základní školy
(3 roky na ZŠ A. Jiráska, 2 roky na tehdejší
„Gottwaldovku“) a pak 7 let na víceleté
gymnázium. Moje pracovní kariéra je
poněkud „nudná“ - po ukončení studia
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde
jsem vystudovala marketing a management, jsem nastoupila do naší rodinné
firmy Komfi a pracuji zde dodnes.
Vzpomínáte ráda na školní léta?
Musím přiznat, že z pobytu na prvním stupni ZŠ se mi toho do paměti příliš mnoho nevrylo. Pamatuji si jména
všech učitelek, které mě učily (těch se
nám bohužel za těch 5 let vystřídalo poměrně hodně), jinak jsem asi byla klidné
a nevýrazné dítě, které neprovádělo
žádné lumpárny. Nejraději však vzpomínám na léta strávená na gymnáziu
v Lanškrouně. Byli jsme první „pokusní
králíci“, kteří nastupovali na sedmileté studium. Byla jsem ze třídy skoro
nejmenší a ještě dnes, když procházím
okolo vstupních dveří na gympl, jasně vidím, jak jsem jako malá primánka visela
na klice, kterou jsem měla vysoce nad
hlavou, a snažila se těžké dveře otevřít.
Zážitků z gymplu mám opravdu hodně,
ale to nejvíc, co jsem si z této školy odnesla, je naprosto úžasná parta spolužáků, mezi kterými mám skutečně velmi
dobré přátele.
Jaké bylo vaše vysněné povolání?
Nepamatuji si žádné konkrétní povolání,
o kterém bych jako dítě snila. Ráda jsem
si ale hrála zřejmě na sekretářku – měla
jsem různé sešitky, do kterých jsem si
čmárala, jako že něco důležitého zapisuju a tvářila jsem se, že umím hrozně
rychle psát.
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Jaké je Vaše nynější povolání?
Pracuji jako obchodní a marketingová
ředitelka, to znamená, že mám na starost obchodní oddělení (mám celkem
7 podřízených) a zodpovídám za úspěšný
prodej našich strojů.
Čemu se věnujete ve volném čase?
Jaké jsou Vaše koníčky?
Hodně volného času věnuji svým dětem, ať jde o pomoc s jejich úkoly a povinnostmi nebo s nimi sdílím radosti
a úspěchy při jejich zálibách. Sama se
věnuji turistice a sportu. Baví mě orientační běh, lyžování a jízda na kole. Před
dvěma lety jsem se odhodlala k seskoku
na padáku. Měl to být jen jeden seskok,
ale brzy se z této nové zkušenosti stala
moje velká vášeň. Mám na kontě 80 seskoků a největším zážitkem byl seskok do
mého rodného Lanškrouna.
Co Vám vadí na ostatních lidech?
Faleš.
Zažila jste nějaký trapas v práci nebo
v osobním životě, který si pamatujete
dodnes?
Na služební cestě v Kyjevě jsem si při odchodu z hotelu nevšimla zavřených prosklených dveří a přede všemi přítomnými jsem do nich plnou parou narazila.
Ještě ráno, když jsme odjížděli domů, byl
jasně viditelný můj otisk od make-upu.
Odnesl to zlomený nos. O pár let později
se mi něco podobného stalo v Brazílii
u našeho zástupce v Sao Paulu. Tentokrát
se to už naštěstí obešlo bez následků.

Jaké je Vaše životní krédo?
Raduj se z toho, co máš, a netrap se
pro to, co nemůžeš mít.
Co byste vzkázala žákům naší školy?
Pokud si někdy ve vyučování říkáte „tohle nikdy v životě nebudu potřebovat“,
vězte, že přijde den, kdy si řeknete „že já
jsem tenkrát ve škole nedával/a pozor“.

A teď stručně:
Oblíbené jídlo:
rajská
Oblíbená filmová pohádka:
Tři oříšky pro Popelku
Oblíbený film:
Císařův pekař - Pekařův císař
Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Děti z Bullerbynu
Oblíbený herec/herečka:
Ondřej Vetchý
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Tina Turner
Oblíbený předmět ve škole:
zeměpis

Netradiční
rozhovor ke konci
školního roku
Bývá zvykem mít v každém čísle Bédy dva rozhovory. Druhý rozhovor jsme pojali netradičně
- v redakci jsme dali dohromady otázky pro pana ředitele Valúška ve smyslu „co nás zajímalo,
ale báli jsme se zeptat”. Věříme, že si počtete (a pobavíte se), stejně jako my.
Jste s činností Bédy spokojen?
Velice spokojen. Rád čtu všechny
články, líbí se mi jak obsahově, graficky,
tak i kvalitou tisku. Jsem hrdý na náš
školní časopis a všechny, kteří se na jeho
tvorbě podílejí.
Co byste na činnosti Bédy změnil nebo
poopravil?
Nenapadá mě nic, co bych měnil. Čtenáři
tam najdou vše podstatné ze života školy.
Jsou zde informace o akcích, fotografie,
ekologie, zábava, práce žáků, soutěže
a mnoho dalšího.
Kdo vymýšlel, jak budou vypadat nové
učebny na půdě?
Celý projekt byl dílem mnoha lidí, firem,
kolegyň a kolegů. Vize, návrh, podobu
celé půdní vestavby, výtahu, venkovní
učebny, jejich využití, rozmístění, materiály, atd. jsem řešil spolu s paní architektkou a zástupci města. Vybavení informačními technologiemi se správcem
sítě. Vlastní vybavení učeben, finální
podoba, vybavení nábytkem a všemi
pomůckami je práce našich pedagogů
z projektového týmu, realizačních firem
a zástupců města.
Proč se nepoužívá školní rozhlas?
Primárně se nejedná o školní rozhlas,
ale výstražné poplachové zařízení.
V druhé řadě je možné toto zařízení využít ke školním hlášením. A proč se nepoužívá? Zatím toho nikdo nevyužil, tak
asi proto.
Kterou třídu učíte nejraději?
Všeobecně nejdřív řeknu, že i po všech
letech mě učení baví a mám tuto práci
moc rád. Ale k vaší otázce. Neřeknu vám,
jestli 6. nebo 8. Jestli A nebo B, spíše
bych řekl, jaké žáky rád učím. Takové,
kteří se chtějí učit, mají zájem a chuť poznávat něco nového nebo se zlepšovat
v tom, co už dovedou. Takoví žáci motivují nejen své vrstevníky, ale i mě jako
učitele, a je radost předávat jim své dovednosti i zkušenosti, držet krok s dobou
a pracovat na sobě.

Jak dlouho už učíte?
Smích… No, jestli si vzpomenu. Začátek
mého pedagogického působení se datuje
do srpna roku 1987, takže bez přerušení
již 35 let.
Jak dlouho jste na této škole?
Na naši školu jsem nastoupil 1. srpna
roku 2001, tedy 21 let.
Jaký je váš názor na žáky naší školy
(Popravdě)?
V současné době máme 400 žáků,
takže 400 názorů. Každý z nich je osobnost sama za sebe a tak je nutné k nim
i přistupovat.
Myslím, že z drtivé většiny máme velmi
schopné žáky s velkým potenciálem
v různých oblastech. Dokazují to ve výuce, různých soutěžích, přehlídkách,
olympiádách, prací v kroužcích, našem
časopise. To mi dělá obrovskou radost.
Co mi vadí, je, že se zvyšuje podíl dětí
s nízkou motivací učit se, pracovat
na sobě, s malou vůlí překonávat překážky a nezdary, které neodmyslitelně
patří ke každému úspěchu. Vadí mi,
že někteří v první řadě čekají, co dostanou, mají nataženou ruku, chtějí vše
hned a bez dřiny, zadarmo. V případě neúspěchu hledají viníka všude jinde, jen
ne v sobě. Vadí mi zvyšující se vulgarita
a hrubost.
Co se vám nejvíc líbí na naší škole?
Líbí se mi, že máme krásný areál
na Palackého ulici, kde jsou ideální podmínky pro přestup dětí z mateřské školy
do školy základní. Obrovskou radost
mám z toho, jak dnes naše škola vypadá,
že se podařilo postupně dokončit rekonstrukci obou budov a při tom nebyla narušena architektura vnějších i vnitřních
prostor historické budovy. Líbí se mi,
že máme špičkově vybavené odborné
učebny i běžné třídy.

Nejvíce se mi ale líbí, když vidím, že tohle všechno slouží naším žákům i učitelům pro jejich rozvoj, kreativitu a přípravu na další život.
Jaký je váš oblíbený film?
Mám rád filmy a je jich hodně. Nejvíce
asi všechny díly Star Wars, Harryho
Pottera, Hvězdnou bránu, Gran Torino,
Million Dollar Baby… Z českých filmů
Slavnosti sněženek, Postřižiny, Bobule,
Pelíšky, Cesta do hlubin študákovy duše,
Bylo nás pět, Obecná škola, Kolja, Vratné
lahve…
Co za druh hudby posloucháte?
Prakticky vše, mimo dechovky.
Jaká hudební skupina se vám líbí?
Kryštof, Kabát, Škwor, Mirai, U2,
Coldplay, Eminem, Linkin Park, ACDC…
Jaké bylo vaše vysněné první povolání?
Výsadkář-průzkumník
Proč nemáte vlasy?
Smích… Protože mi postupně zmizely.
Začaly mi ubývat na vojně a nějak mi to
ani nepřišlo. Kvůli sportu jsem se stříhal vždy nakrátko. Asi to je dané geneticky, můj dědeček z maminčiny strany
je neměl ještě dříve než já. Je to ale pohodlné. Na umytí mi stačí kapka šamponu
a na usušení ručník. Smích…
Máte rád zvířata?
Ano a moc.
Máte nějakého domácího mazlíčka?
V současné době bohužel nemám.
Jaké je vaše oblíbené zvíře?
Z domestikovaných jednoznačně pes
– bavorský nebo hanoverský barvář.
V přírodě jeleni, mufloni a srnci. V zoo
jsou to surikaty
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Křivoklát
Autor článku a fotografií: Mgr. Miloslav Janků

Letní prázdniny jsou obdobím častých výletů, a proto čtenáře našeho
časopisu tentokrát zavedu a pozvu do středních Čech na Rakovnicko, kde leží
přemyslovský hrad KŘIVOKLÁT, patřící k nejstarším českým hradům.

Zajímavý a turisty hojně navštěvovaný
hrad byl postaven na skalnatém ostrohu
nad Rakovnickým potokem, ústícím
do řeky Berounky, okolo roku 1230 na
přelomu vlády králů Přemysla Otakara I.
a Václava I.
V první polovině 13. století se stal jedním ze sídelních hradů českých králů
a byl spravován purkrabím. Často zde
pobýval Václav I. a Přemysl Otakar II.,
který dokončil přestavbu hradu a vybudoval hradní kapli. Po požáru Pražského
hradu v roce 1316 se s dětmi na Křivoklát
uchýlila královna Eliška Přemyslovna.
V odloučení od matky zde v letech 1319–
1323 prožil dětství Karel IV. (1316–1378),
tehdy ještě jako Václav. Odtud 4. dubna
1323 odjel do Francie a o osm let později
se sem vrátil i s těhotnou manželkou
Blankou z Valois. Na Křivoklátě se narodila jejich dcera Markéta, budoucí uherská královna. Později však Karel IV. dával
přednost založenému hradu Karlštejn.
Často zde pobýval před postavením
hradu Točník i jeho syn Václav IV.
22
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Roku 1471 nechal hrad nově zvolený král
Vladislav II. Jagellonský vykoupit ze zástavy, do níž se dostal ještě za vlády Jiřího
z Poděbrad. Finančně velmi nákladnou
pozdně gotickou přestavbou hrad získal
podobu, v níž se v hlavních rysech dochoval dodnes. S Jagellonci na českém trůnu
se Křivoklátu vrátil lesk předního reprezentativního českého hradu. Turecké
nebezpečí a korunovace uherským králem v červenci 1490 vedly Vladislava
II. k rozhodnutí přenést sídlo z Prahy
do Budína, hrad proto osiřel. Ještě jednou
na Křivoklát zavítal, a to v roce 1509 při
inspekční cestě do Čech v rámci korunovace jeho syna Ludvíka českým králem.
Onemocněl zde a naposledy spatřil grandiózní přestavbu hradu.
V 16. století se hrad stal majetkem
Habsburků, kteří zde zřídili státní věznici. V hradním žaláři byl vězněn v letech
1548–1564 biskup Jednoty bratrské Jan
Augusta, obviněný z protihabsburského
povstání v roce 1547.

Za císaře Rudolfa II. zde například byl
v roce 1591 uvězněn magistr Edward
Kelley, císaři sliboval elixír života a proměnu obyčejného kovu ve zlato. Když zabil jednoho z dvořanů, došla Rudolfovi
trpělivost a Kelley zde byl uvězněn. Z vězení se mu podařilo utéci po téměř tříletém žaláři ve věži hradu, ale při spouštění
po laně ze skály se lano přeřezalo a magistr Kelley nešťastně spadl do hradního
příkopu. Při pádu si poranil nohu a následná její amputace způsobila jeho trvalou invaliditu.
Ještě jednou byl vězněn na hradě Hněvín.
Opět z vězení utekl, poranil si tentokrát
zdravou nohu. Císař byl o útěku informován a rozhodl se alchymistovi udělit milost, ale návrat do rodné Anglie mu nedovolil. Kelley si zranění léčil na mosteckém
hradě. Rozhodl se, že nebude dožívat svůj
život jako mrzák, proto vypil smrtící tekutinu. Zemřel 1. listopadu 1597 ve věku
42 let. Není známo, kde se nachází jeho
hrob.

V 17. století byl hrad v rukou rodu
Valdštejnů a Fürstenberků. Neblaze do dějin hradu zasáhly požáry. Poslední velký
požár hrad postihl 18. srpna 1826. Vypukl
v bytě vrchního správce. Po roce 1880
prošel hrad výraznou puristickou rekonstrukcí, za kterou stáli architekti dostavby
katedrály sv. Víta Josef Mocker a Kamil
Hilbert. Největším zásahem se stala
Hilbertova znovuvýstavba Královnina severního křídla. To se předtím částečně
zřítilo a zbytek byl pečlivě rozebrán
včetně všech architektonických detailů.
Z původní stavby se proto dochovalo jen
přízemí.
Po první světové válce uvalilo ministerstvo zemědělství na panství Křivoklát nucenou správu. Po pozemkové reformě prodal v roce 1929 Max Egon II. Fürstenberg
Křivoklát Československému státu. Teprve
po 60 letech, v roce 1989 se hradu dostalo
ocenění v podobě zápisu mezi naše národní kulturní památky.

Návštěvu hradu mohu doporučit všem
milovníkům historie, tajemna, neformální, a přitom přátelské atmosféry.
Překvapí cenově příznivou nabídkou nejen vstupného, občerstvení a širokou
nabídkou dárkových a upomínkových
předmětů. V rozsáhlém hradním areálu
nebudete zažívat pocit stísněnosti a přeplněnosti návštěvníky, s nímž se určitě
setkáte na nedalekém Karlštejně.
A na co se můžete v letošním roce těšit,
pokud se rozhodnete pro návštěvu? Je
toho hodně. Tradiční Léto na Křivoklátě,
s bohatým a pestrým kulturním programem, na nádvoří najdete restauraci, kavárnu a několik obchůdků. Je tu také
mincovna, kde se můžete zapojit do ražení mincí s námětem Křivoklátu nebo
dukátu Karla IV. Vyhledávanou aktivitou
je zážitková hra Kelleyho žalář.

Snad nejen pro jazykozpytce dodám zajímavost o názvu tohoto hradu. Existují
dvě verze, které vysvětlují původ názvu
hradu Křivoklát. První varianta praví,
že v minulosti byl hrad obklopen křivými
stromy, nazývaly se „kláty“, tudíž jde
o spojení slov „křivý klát“. Nabízí se
i druhé možné vysvětlení, podle něj byl
hrad postaven na křivé plošině, křivých
základech – plátu. O tom všem a mnoho
dalších informací se dozvíte přímo
na hradě
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Čtení na léto
Léto se kvapem blíží a pokud vás baví knížky a čtení,
dali jsme v redakci dohromady pár tipů na naše oblíbené
knihy, které by vás mohly zaujmout. Určitě si vybere každý.

Jaroslav V. Mareš:
Štěchovický poklad – konec legend
Kniha vypráví o údajně zakopaném zlatém pokladu který dovezl vlak z Berlína,
jenomže vlak z Berlína odjet nemohl,
protože tou dobou zuřila bitva o Berlín.
Všechna fakta ukazují na to, že poklad
není zlato, ale elektrárna, která napájela
projekt Hitlerovy atomové bomby. Knihu
bych doporučil historikům a badatelům.
Stephen E. Ambrose:
Bratrstvo neohrožených
Kniha vypráví o elitní americké vojenské výsadkové jednotce, která bojuje
od Normandie až po bitvu o Německo.
Knihu bych doporučil válečným nadšencům
Josef Hofman

Bílý tesák
Knihu napsal Jack London podle skutečné události. Je to knížka spíše pro
starší, protože jsou tam anglická slova
a dlouhé věty atd. Kniha je velmi krásná.
Jsou tam černobílé obrázky, které ilustroval Fred Carrillo.
Deník malého poseroutky
Tato kniha je psaná deníkovou formou,
autorem textu i ilustrací je Jeff Kinney.
Je to vtipně napsané, hlavní postavou je
kluk jménem Greg. V této knize popisuje
Greg svoje problémy ve škole a v rodině.
První díl vyšel roku 2007 ve Spojených
státech. Do roku 2021 vyšlo 16 dílů. Je to
kniha určena pro děti, ale i starší si tuto
knihu rádi přečtou.
Aprílová škola
Na této knize mám hodně ráda krátké
a vtipné příběhy ze školního prostředí,
kde žáci píší všelijaké nesmysly. Tuto
knihu jsem četla už desetkrát. Čtu si jí pokaždé, když mám špatnou náladu.
Karolína Zemanová
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Hunger Games - Aréna smrti
V troskách Severní Ameriky se rozkládá
země Panem – dvanáct krajů a hlavní
město Kapitol. Ten vládne krajům krutou a pevnou rukou, poslušnost si vyjadřuje kláním hunger games – hrou, při
které musí každý kraj vylosovat a dodat
jednoho chlapce a jednu dívku, takzvané
splátce, ti jsou pak zavřeni do arény,
kde bojují na život a na smrt. Výhra znamená bohatství a slávu, prohra smrt.
Šestnáctiletá Katniss se dobrovolně nabídne za svou sestru, která je vylosována
do her, ačkoliv téměř jistě ví, že hry přesahují její schopnosti. Dokáže vyhrát?
Hunger Games - Vražedná pomsta
Katniss oproti všem očekáváním hry vyhrála a může se těšit pohodlným životem v kraji. Jenže lidé už mají dost útlaku
a nesvobody, organizují vzpouru. Tomu
chce Kapitol zamezit, a tak do arény pošle
splátce z řad existujících vítězů, jako připomínku toho, že ani nejsilnější je nemohou porazit. Přežije Katniss hry podruhé?
Hunger Games - Síla vzdoru
Když zachránili Katniss z arény, vypukla
válka proti Kapitolu. Vede ji třináctý kraj,
o kterém si všichni mysleli, že je zničen.
Katniss se stane hlavní tváří vzpoury.
Společně se svými přáteli se vydá na tajnou misi do Kapitolu, s úmyslem zabít
prezidenta. Jenže nic není podle plánu,
všichni přicházejí o své přátele rychleji, než by si sami přáli. Dokáže Katniss
ochránit ty, na kterých jí záleží?
Tyto knihy vás vtáhnou do děje a nebudou vás chtít pustit zpět. Jsou vhodné jak
pro chlapce, tak pro dívky. Pokud knihám
moc neholdujete, můžete si pustit stejnojmenné filmy (poslední film je rozdělený
na dvě části). Vřele doporučuji.
Kateřina Krátká

Harry Potter a Kámen mudrců (1. díl)
Příběh pojednává o zprvu obyčejném
chlapci s jizvou na čele. Jedenáctiletý
Harry o svých narozeninách zjistí, že byl
přijat do Školy čar a kouzel v Bradavicích.
V této knížce se dozvíte, jak probíhal
Harryho první ročník v Bradavicích,
že ho nečekalo jen kamarádství, štěstí
a nebezpečí, ale také se dozvíte něco
o Harryho rodičích, o které přišel, když
mu byl teprve jeden rok.
Harry Potter a Ohnivý pohár (4. díl)
Harry Potter a Ohnivý pohár je čtvrtý díl
sedmidílné série Harry Potter. V tomto
díle se seznámíte se známou kouzelnickou hrou mezi školami – Turnajem tří
kouzelníků, novým pravidlem této hry je,
že se ho smí zúčastnit žáci starší sedmnácti let. Nic netušící čtrnáctiletý Harry
je mezi vybranými žáky také. Čekají ho
draci, temná stvoření, černokněžníci
a boj o holý život.
Harry Potter a Fénixův řád (5. díl)
Kniha Harry Potter a Fénixův řád je velmi
obsahově rozsáhlé pokračování předešlých čtyř dílů ze série Harry Potter. Do
Bradavic přišly temné časy. Po útoku
mozkomorů je Harry málem vyloučen
ze školy a Voldemort je Harrymu za stopou, aby ho v prvním možném okamžiku mohl zabít. Ministerstvo kouzel
popírá jeho návrat a Voldemort hledá
věc která je ukrytá na Ministerstvu kouzel. Voldemort nabývá na síle a Harry
neustále čelí Voldemorovým výpadkům
do jeho duše. Harryho a jeho kamarády
a Fénixův řád čeká ještě hodně práce…
Natka Vašíčková

Five nights at Freddy’s: Stříbrné oči
Tato knížka je snad moje nejoblíbenější
z těchto tří. Mimo jiné člověk musí znát
hru Five nights at Freddy‘s, aby porozuměl ději. Knížka má 280 stran. Hlavním
hrdinou je holka jménem Charlott,
ale všichni jí říkají Charlie. Já, jakožto
měkkota, na konci brečela a nevím, jak
ostatní. Jinak si myslím, že to opravdu
stojí za přečtení.
Autoři: Scott Cawthon
a KiraBreed-Wrisley
Zuby nehty
Jedná se o 20 hororových povídek vždy
s dětským hrdinou. Moje nejoblíbenější
z povídek je ,,Medvídek”, protože mi přijde nejvíc strašidelná. Kniha má 224 stran.
Což je celkem okay. Doporučuji tuto
knížku pro lidi, kteří se nebojí, protože
jsem to dávala přečíst mému bráchovi
a on ještě 2 týdny spal s rodiči.
Autor: Ivona Březinová
Prašina 2: Černý merkurit
Tato kniha je moje srdcovka. Poprvé,
co jsem jí viděla, myslela jsem si, že to
bude úplná blbost a že to přečtu jen kvůli
čtenářskému deníku, ale stala se mojí
oblíbenou. Hlavní postavou je kluk Jirka
a holka En, kteří prozkoumávají tajemství
černého merkuru. Na to, že je to česká
knížka, je to opravdu skvělý.

Amélie a tma (Petra Neomillnerová)
Je to moje nejoblíbenější kniha, protože je
zajímavá a já mám ráda zajímavé knihy.
Líbí se mi ilustrace knihy. Je to o holce
Amélii, které je 12 let a s maminkou žije
v zapomenutém domě, kde se před 112
lety zastavil čas. Amélie má černé vlasy,
nosí černé šaty, má černou kočku, dokonce i kolo má černé. Její ruce jsou
chladné. Amélie vychází jen v noci.
Nemá žádné kamarády, je jiná a z toho
všeho je čím dál tím smutnější. Jednoho
dne Amélie potká jednu holku jménem
Markéta, ta má také své trable. Své přátelství drží obě dívky v tajnosti až do chvíle,
kdy Amélie zachrání Markétu před utonutím. Knížka je velmi krásná, dobře se
čte a je zajímavá, myslím si že se holkám
bude hodně líbit.
Noční škola knihy čaromějek (Svetlana
Chmakova)
Další moje nejoblíbenější knížka, protože je krásná a má hezké ilustrace. Líbí
se mi, protože tam jsou zajímavé postavy.
Je to o čaromějce Alex, která nechodí
do školy. Má kamaráda jako astralku.
Ta astralka není strašidelná, naopak je
roztomilá a vtipná a miluje sušenky,
které vyrábí Alex. Při představě, že musí
chodit do školy, běhá Alex mráz po zádech. Zdá se, že nebude mít na vybranou.
Vlákna osudu ji čím dál silněji táhnou
k jedné ze škol. Dochází ke sbíhání mocných sil a Alex nejspíš stojí v jejich středu.
Přežije to Alex? Psáno jako komiks.

Příběhy se šťastným koncem Uzdravený poník (Sarah Hawkins)
Líbí se mi, protože se ten příběh skutečně
stal a protože mám ráda zvířata. Je to
o jedné holce, která se jmenuje Mia. Mia
moc ráda pomáhá mamince v záchranné
stanici, kde pracuje jako ošetřovatelka
zvířat. Když tam jednoho dne přivezou hubenou a vystrašenou Polly, je Mie
jasné, že tenhle poník bude potřebovat
spoustu péče a pozornosti. Mia s maminkou udělají všechno pro to, aby se Polly
uzdravila a začala důvěřovat lidem. Je to
hezká knížka o lidech s dobrým srdcem,
kteří pomáhají zachraňovat zvířata.
Kdo má rád/a zvířata, tak tahle knížka je
super na čtení, je sice trošku tlustší, ale je
to krásná knížka.
Anna Uong

Autor: Vojtěch Matocha
Sofie Šmídová
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Okénko do světa
deskových her
Pekelný stroj: Moriarty vs. Sherlock
Autorka: Martina Komrsková

Počet hráčů: 4—8
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 30 minut
Zapeklitý případ si žádá prověřeného detektiva.
Do kůže Sherlocka a jeho kolegů se
můžete vžít v karetní hře, která se v originále jmenuje Time Bomb a přesně
o výbuch bomby v této hře jde. Je to hra
se skrytými identitami, kdy nikdo neví,
jestli protihráči hrají za tým Sherlocka
nebo Moriartyho.
Cílem hry je buď zneškodnit, nebo odpálit bombu, kterou génius zločinu, profesor
Moriarty, ukryl v londýnském Big Benu.
Na zneškodnění bomby mají hráči v týmu
Sherlocka pouze 4 kola. Moriartyho tým
se naopak snaží, aby bomba explodovala.

Hra končí třemi způsoby – 1) hráči přestřihnou všechny aktivní kabely (vyhrál tým
Sherlocka), 2) hráči způsobí výbuch nebo
3) skončí 4. kolo hry (v obou těchto případech vyhrál tým Moriartyho).
V této hře je rozhodně lepší větší počet
hráčů. Hodně se zde blafuje, lže, svádí
na jinou stopu, vše podle toho, za jaký
tým kdo hraje. Hra je to zábavná, rychlá
a má velmi jednoduchá pravidla. Pokud
hledáte nějakou menší hru na oslavu
narozenin nebo na tábor, tak Pekelný
stroj je jasná volba.

Kvíz:

1.

Kdo je Sherlock Holmes?

2. Kolika způsoby lze ukončit
hru?

3. Pro kolik hráčů je hra určena?

4. V jakém státě leží Londýn?
Kolo probíhá tak, že před každého hráče
jsou vyloženy karty s kabely k bombě
lícem dolů. Hráč sice ví, jaké karty u sebe
má, ale nezná jejich pořadí. Protihráč
otočí jednu kartu, tím může dojít buď 1/
k přestřihnutí aktivního kabelu, 2/ k přestřihnutí neaktivního kabelu nebo 3/
k výbuchu bomby. Pokud nedojde k výbuchu, posbírají se nepřestřižené kabely,
zamíchají a znovu rovnoměrně rozdají
mezi hráče. Pokračuje se v dalším kole.
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5. Kolik kol trvá jedna hra?

Poznáš, která je to
unikátní světová stavba?

Autorka: Mgr. Iveta Kantorová

Dnes se podíváme na jednu z nejznámějších bazilik v Evropě. Nachází se na vrcholku
s názvem (1. část tajenky). Architekt (2. část tajenky) ji postavil ve stylu, kterého dosáhl
smísením byzantského a románského slohu. Bazilika má půdorys (3. část tajenky).
Má čtyři menší kupole a hlavní největší s výškou 83 m zakončenou lucernou s kolonádou z korintských sloupů. V zadní části se nachází čtyřhranná zvonice, ve které je
umístěn zvon (4. část tajenky). V roce 1969 byl doplněn čtyřmi dalšími zvony (Félicité,
Louise, Nicole a Elisabeth) z kostela svatého Rocha. Poznáte, o kterou stavbu se jedná?

1. část tajenky
čitatel a jmenovatel tvoří..........................................................................
odčítání jinak..............................................................................................
200 % z 0,5 =...............................................................................................
-9 + 14 =........................................................................................................
řecké písmenko γ.......................................................................................
řecké písmenko α.......................................................................................
mezi čitatelem a jmenovatelem je zlomková........................................
řecké písmenko β.......................................................................................
písmenkem d v kružnici označujeme.....................................................
řecké písmenko ω......................................................................................

2. část tajenky
řecké písmenko π.......................................................................................
10 % z 200 =.................................................................................................
sčítání jinak.................................................................................................
řecké písmenko α.......................................................................................

-2 × (-6) =......................................................................................................
řecké písmenko β.......................................................................................
řecké písmenko λ.......................................................................................
dělení jinak.................................................................................................
0,3 × 100 =...................................................................................................
-5 + (-10) + 21 =.............................................................................................
Pro chvíle oddechu ·
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3. část tajenky
50 % z 26 =........................................................................................................................
-2 + 12 =.............................................................................................................................
400 % z 5 =........................................................................................................................
co označuje u trojúhelníku písmenko v......................................................................
řecké písmenko δ...........................................................................................................
řecký matematik, učíme se o větě s jeho jménem.....................................................
u rovinných útvarů určujeme obsah a.........................................................................

pomůcka k rýsování čar.................................................................................................
1 % z 3000 =......................................................................................................................
dělení jinak......................................................................................................................
pomůcka k rýsování kružnic.........................................................................................
4 - (-5) =.............................................................................................................................

4. část tajenky
1 m = … cm.........................................................................................................................
řecké písmenko τ............................................................................................................
4 - 5 × (-2) + 6 =.................................................................................................................
výměra jinak....................................................................................................................
25 % z 16 =.........................................................................................................................
0,001 kg = 1.......................................................................................................................
0,01 hl = 1..........................................................................................................................
50 % z 40 =........................................................................................................................
0,001 km = 1......................................................................................................................

1. část tajenky: ........................................................................................................................................................................................................................................
2. část tajenky: .......................................................................................................................................................................................................................................
3. část tajenky: .......................................................................................................................................................................................................................................
4. část tajenky: .......................................................................................................................................................................................................................................
Hledanou stavbou je:
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Německá letní od Káji
Autorka: Karolína Zemanová, VII. C

škola........................................................................................
tyrkysová................................................................................
jmenovat se............................................................................
západ.......................................................................................
hotový.....................................................................................
mléko......................................................................................
středa......................................................................................
modrá......................................................................................
adresa......................................................................................
tiskárna...................................................................................

Domácí mazlíčci
po německu
Autorka: Sofie Šmídová, VII. C

pes.........................................................................................
kočka.....................................................................................
myš........................................................................................
králík.....................................................................................
fretka.....................................................................................
ještěrka.................................................................................
papoušek..............................................................................
křeček...................................................................................
had.........................................................................................

Přiřazovačka
protikladů
Autorka: Natálie Vašíčková, IX. A

1) 	Jednoduchý
2) 	Letní
3) 	Otevřený
4) 	Teplý
5) 	Tmavý
6) 	Skončit
7) 	Daleko
8) 	Venku
9) 	Pozdě

a) 	Světlý
b) 	Zimní
c) 	Studený
d) 	Blízko
e) 	Brzy
f) 	Zavřený
g) 	Začít
h) 	Uvnitř
i) 	Složitý

Správná
řešení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
29

Osvěžující ovocná křížovka
Autorka: Natálie Vašíčková, IX. A

Oblíbený oranžový malý citrus, který jíme převážně v zimě..................................................................
Rostou na stromě, podobně jako jablka...................................................................................................
Kulatá, mají červenou nebo zelenou barvu..............................................................................................
Malé exotické ovoce, tvrdá slupka, dužina podobná hroznu, hladká pecka.......................................
Malé a kyselé kuličky černé, červené nebo bílé barvy.............................................................................

Červené, rostou v malých keříčcích u země..............................................................................................
Mají fialovou slupku s oranžovou dužinou a rostou na stromě............................................................
Malé modro-fialové kuličky, které rostou v lese na keříčcích...............................................................
Žluté a velmi kyselé ovoce...........................................................................................................................
Zelená slupka a červená dužina, podobný dýni........................................................................................

Aniččina
osmisměrka
na léto
J

A

R

O

J

K

O

N

I

P

A

S

Jaro

Okoun

Mozart

E

M

U

B

E

R

Á

N

E

K

S

K

Velikonoce

Lopata

Oko

P

C

E

O

C

A

S

S

A

Ť

M

O

Pomlázka

Zebra

Mapa

O

P

O

K

O

U

N

M

A

Ž

O

K

Liška

Poník

Fixy

N

O

K

N

V

V

M

A

P

A

Z

A

Ovoce

Myš

Au

Í

M

Á

L

O

P

A

T

A

Í

A

N

Emu

Chameleon

Ať

K

L

L

T

E

K

V

Á

D

O

R

T

Beránek

Ocas

Až

M

Á

E

Z

N

F

I

X

Y

O

T

Ě

Kačenka

Zobák

Šel

Y

Z

M

E

A

CH

Z

L

I

Š

K

A

Pes

Konipas

Dort

Š

K

Č

B

T

O

G

O

E

S

E

O

Čmelák

Skokan

Sen

E

A

Á

R

Z

O

B

Á

K

V

E

L

Čáp

Togo

Ach

K

M

P

A

CH

A

M

E

L

E

O

N

Lev

Ekvádor
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Sudoku
Autoři:
Josef Hofman, VIII. B, Mgr. Michaela Čadová

Jednodušší varianta

1

3

4

5
2

3

6
2

Luštíte sudoku? Pokud ano, tak víte,
jaká jsou pravidla.

4

5
3

1

2
4

A pokud neznáte, tak pro vás máme
malou nápovědu:

6

Složitější varianta
• Sudoku je hlavolam. Jeho cílem je
napsat do každého sloupce, řádku a
čtverce čísla od 1 do 9 tak, aby se žádné
neopakovalo.

5
1

• V jednodušší variantě je vaším cílem
napsat do každého sloupce, řádku a obdélníku čísla od 1 do 6 tak, aby se žádné
neopakovalo.
• Nejlepší je vzít si obyčejnou tužku,
gumu a zkoušet doplňovat. Gumování
není ostuda!
• Pokud si nebudete vědět rady, požádejte o pomoc rodiče, kamaráda nebo
sourozence. Nebo mrkněte na internet –
návodů na řešení sudoku je nepřeberné
množství.

4

9

6

5

9

1

3

7

6

2

3

7

6

2

8

1
6

5

2

8

4

9
3

3

8

2
5
6

9

8

1

3

9

7

5

5
8

7

5

4
7

4

2

1

9
3

1

4

Anglická luštěnka
podle Sofie
Autorka: Sofie Šmídová, VII. C

plavky......................................................................................................................................................
bazén.......................................................................................................................................................
brýle proti slunci...................................................................................................................................
ledové nápoje........................................................................................................................................
písek........................................................................................................................................................
zmrzlina..................................................................................................................................................
slunný den..............................................................................................................................................
slunečník................................................................................................................................................

Pro chvíle oddechu ·

31

Výherci z minulého čísla
Lambada, str. 2
1. místo: Ivana Koukolová, VIII. A
2. místo: Jakub Langr, IV. A
3. místo: Anežka Skalická, IV. B

EVVO - kvíz, str. 15.

Pálení čarodějnic - kvíz, str. 21

1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6C, 7A

1A, 2A, 3C, 4C, 5B, 6A

1. místo: Sofie Šemberová, VII. A
2. místo: Anežka Skalická, IV. B
3. místo: Vojtěch Krátký, ZŠ
Dobrovského (IV. B)

1. místo: Laura Latifová, III. A
2. místo: Adriana Jurečková, VII. B
3. místo: Nikol Obešlová, VIII. A

Obrázek na vybarvení - Ovečky,
str. 3

Kaččina jarní luštěnka, str. 22
Okénko deskových her, str. 17

1. místo: Karolína Herzanová, VI. B
2. místo: Eliška Štorková, VII. C
3. místo: Beáta Šemberová, IV. B

Obrázek na vybarvení - Ptáček, str. 3

1. Kooperativní; 2. 1-4; 3. Velké Zlosyny;
4. 1 hráč; 5. ne, postupně se zvyšující
obtížnost

Kraslice

1. místo: Jakub Langr, IV. A
2. místo: Vítek Parent, I. B
3. místo: Stela Janková, VII. A

1. místo: Ivana Koukolová, VIII. A
2. místo: Vojtěch Krátký,
ZŠ Dobrovského (IV. B)
Kájina velikonoční křížovka, str. 22

1. místo: Sofie Tejklová, VII. C
2. místo: Adriana Jurečková, VII. B
3. místo: Anežka Skalická, IV. B

Barva na vajíčka

Poznáš světovou stavbu? str. 20
Fariborz Sabha, Pentelikon, Lotosového
květu; Hledanou stavbou je Lotus Temple -

Obrázek na vybarvení - Pomlázka,
str. 3
1. místo: Anežka Skalická, IV. B
2. místo: Sofie Šemberová, VII. A
3. místo: Jan Holub, II.

1. místo: Kristýna Podhradská, VII. B
2. místo: Ella Hegerová, III. A
3. místo: Tereza Bartošíková, V.

Chrám lotosového květu v Dillí

1. místo: Sofie Šemberová, VII. A
2. místo: Anežka Skalická, IV. B
3. místo: Tereza Bartošíková, V.

Jarní luštěnka s překvapivou
tajenkou, str. 23
Rouška

1. místo: Lukas Pazderka, I. B
2. místo: Karolína Koukolová, VIII. A
3. místo: Maruška Uong, IV. A

Německá zvířecí luštěnka, str. 23

i

Všechna řešení soutěží vhazujete
do Bédovy schránky do středy 29. června 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 1. června 2022. Uzávěrka dalšího čísla je pátek
30. září 2022. Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o., 5 května 1010, 563 01 Lanškroun.
Evidenční číslo: MK ČR E 22723.
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Feder - pírko

4. místo: Adriana Jurečková, VII. B
5. místo: Eva Kovačevičová, VII. A
6. místo: Viktorie Břízová, V.

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

