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Lambada
zima 2022
Nechceš psát
písemku?

Jméno:
Příjmení:

Snadná pomoc. Zkus Lambadu!
Doplň políčka ve vedlejším okénku a výstřižek
vhoď do Bédovy schránky do středy 2. listopadu 2022.
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Třída:

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

Autorkou obrázku je Tereza Čadová, V. A

Autorem obrázku je Vojtěch Krátký, V. B – ZŠ Dobrovského
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Vítáme nové
prvňáčky
Autorky článku a fotografií: L. Pluhařová & M. Drábková

I u nás ve škole jsme přivítali prvňáčky. Čekaly je tam paní
učitelky a vyzdobené třídy. Děti přišly do školy v doprovodu
svých rodičů i prarodičů. Mají před sebou hodně práce a úkolů,
ale na konci školního roku je čeká odměna, budou umět číst,
psát a počítat. Všichni jim přejeme hodně úspěchů v jejich úsilí.

Třídní učitelka
Mgr. Pluhařová Lidmila

Třídní učitelka
Mgr. Drábková Markéta

1) 	 Andělová Natálie
2) 	 Dušek Michal
3) 	 Fuchsová Stella
4) 	 Hegerová Karolína
5) 	 Holčák Patrik
6) 	 Hrdá Sofie
7) 	 Hunko Polina
8) 	 Krč Lukáš
9) 	 Krsek Eliáš
10) 	Majer Benjamin
11) 	 Mareš Jan
12) 	Mastný Dominik
13) 	Minář Robin
14) 	Moravcová Viktorie
15) 	Pecháček Jiří
16) 	Pfeiferová Amálie
17) 	Pilat Dmitro
18) 	Rybaříková Sabina
19) 	Řehoř Ondřej

1) 	 Bednářová Natálie
2) 	 Braný Jonáš
3) 	 Buřvalová Soňa
4) 	 Dvořák Tomáš
5) 	 Horáčková Ella
6) 	 Chromčák Jakub
7) 	 Ibragimova Diana
8) 	 Jaroš Tomáš
9) 	 Kristek Lukáš
10) 	Kyselo Lukáš
11) 	 Langrová Jolana
12) 	Mičík Matyáš
13) 	Novotný Šimon
14) 	Petranová Eliška
15) 	Šnýdr Nikolas
16) 	Šubrt Radek
17) 	Vejvoda Jakub
18) 	Vojtásek Šimon

Vítáme nové
učitele
4
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• Mgr. Markéta Drábková (tř. uč. v I. B)
• Mgr. Ladislava Vymětalová (Fy – Ch)
• Pavlína Řeháková (asistentka ve II. A)

Turistika
prvňáků
Autorka článku a fotografií: Mgr. Ladislava Zachařová

Poslední akcí prvňáků v loňském školním roce byl výšlap k lanškrounským rybníkům. Nejdříve si děti pohrály na hřišti, potom
se zchladily a osvěžily u studánky. V prostoru loděnice si opekly
špekáčky a vyzkoušely svoji zručnost např. při šplhání na tyči.
Jen ti nejodvážnější si smočily nohy v rybníku.
Všichni společně jsme dokázali, že z nás všech budou
do budoucna dobří turisté a jistě zvládneme i cestu
až k Eduardovu prameni.

Akce ·
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Pasování
žáků I. B
na čtenáře
Autorka článku a fotografií: Mgr. Věra Kubelková

Dne 8. června 2022 třída I. B navštívila knihovnu. Paní knihovnice dětem dávala různé úkoly a když byla s jejich plněním spokojena, naučila děti pokřik, aby si mohly zavolat královnu všech
čtenářů. Ta je slavnostně při zvuku hudby pasovala na čtenáře.
Děti dostaly knihu na prázdniny a také si půjčily poprvé knihu
z knihovny. S královnou doufáme, že najdou ve čtení zalíbení
a stanou se ze všech dobří čtenáři.
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Výlet na Zámeček
u Lanškrouna
Za V. A napsaly a vyfotily Mgr. Eva Böhmová, Bc. Kamila Kuběnková, DiS.

Posledním výletem loňské IV. A byl výlet na nedaleký Zámeček. Vydali jsme se
od školy pěšky a dále pokračovali po cyklostezce. Na sídlišti Zámeček byla první pauza
na dětském hřišti. Zde jsme si pohráli a pak už spěchali za paní kastelánkou Krasavou
Šerkopovou, která na nás již čekala s prohlídkou věže Zámečku včetně jeho sklepení.
Nejprve jsme si poslechli vyprávění o historii zámku a jeho původních majitelích.
Poté už se naše zraky upínaly na archeologické nálezy z okolí Zámečku a jeho současné
expozice, které jsou hlavně plné knoflíků, ať už přišitých nebo nalepených. To nejlepší
však přišlo na konec prohlídky, čekalo nás temné sklepení, lemované zapálenými svíčkami a k tomu tajemné povídání. Po prohlídce jsme napsali vzkaz do návštěvní knihy
a pak se alejí vrátili zpět do Lanškrouna. Poslední výlet ve školním roce 2021/2022 byl
opravdu prima.
Akce ·
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Poznávání Prahy
s Výukou jinak
Autorky článku a fotografií: Mgr. Eva Böhmová, Bc. Kamila Kuběnková,
DiS. Mgr. Lenka Žáková, Lenka Smolová

Dne 23. 5. se obě naše třídy čtvrťáků vydaly s pedagogickým dozorem a pár maminkami do našeho hlavního města,
kde jsme se zúčastnili prohlídkového okruhu s průvodcem.
Prohlídkové okruhy zajišťuje agentura Výuka jinak, my si vybrali
Seznámení s Prahou a Pražský hrad a naší průvodkyní byla
paní Jana Krásná. Sraz s ní byl u sochy sv. Václava na Václavském
náměstí, pokračovalo se na Pražský hrad, kde jsme zavítali
do katedrály sv. Víta, a dokonce jsme nahlédli do Vladislavského
sálu, kde pan prezident každoročně uděluje státní vyznamenání vybraným osobnostem. Dále jsme prošli Zlatou uličku,
Karlův most, Staroměstské náměstí a v celou hodinu jsme
koukali na pohyblivé sochy na Orloji. Pak už naše kroky vedly
jen na občerstvení do blízkého McDonaldu a pak už domů,
na vlak. Den byl plný zajímavostí a poznatků, které jsme nabyli,
díky paní průvodkyni. Bylo to náročné, ale maximálně užité
a budeme mít na co vzpomínat.
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Učíme se v přírodě
Autorka: Mgr. Jana Fryuafová

Na konci června jeli žáci IV. B do ZOO Lešná. Co jsme se tam dozvěděli a naučili? Starat
se o své věci a neztratit je, nakupovat a zkontrolovat si penízky, orientovat se na mapě,
být potichu a pozorovat zvířata. Viděli jsme malého slona, který se u nás jako první
mládě narodil. Už víme, že slon na sebe hází písek, aby se ochladil. Také nás zaujal
pelikán australský. Má nápadný hrdelní vak, který mu slouží ke komunikaci a ochlazování krve. Hledali jsme pandu červenou, která se nám skrývala v korunách stromů
a má ráda bambusové výhonky. Někteří dokonce krmili rejnoky a poznali, jakou má
hebkou srst. Také jsme překonávali svůj strach, když jsme přecházeli visutou lávku.
Takové učení nás moc bavilo.

Akce ·
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Vědecko-technický
jarmark
Kolektiv učitelek: Mgr. Miriam Mitvalská, Mgr. Tereza Mannová, Mgr. Ivana Kosová
Fotografie: Bc. Kamila Kuběnková, Dis.

Ve čtvrtek 16.06.2022 třídy VII. B, VII. C a VIII. B jely do Pardubic,
kde se na Pernštýnském náměstí po celý den konala populárně-naučná akce s názvem Vědecko-technický jarmark.
Při zahájení se na pódiu předváděly chemické pokusy,
které byly velmi zajímavé. Poté jsme ve skupinkách navštívili
stánky jednotlivých fakult pardubické univerzity (chemicko-technologické, zdravotnických studií, ekonomicko-správní,
filozofické, tělovýchovy a sportu, dopravní fakulty Jana Pernera)
a Střední průmyslové školy chemické. Své zastoupení zde našla
i Městská policie Pardubice a Jednotka sboru dobrovolných
hasičů MO Pardubice I.
10
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Dostali jsme kartu, na kterou se sbírala razítka za splnění jednoduchých úkolů a po zaplnění celé karty jsme si mohli vybrat
drobný dárek. Vyzkoušeli jsme si závod na veslařských trenažérech, prošli se se speciálními brýlemi, které simulují vliv
alkoholu na lidské tělo nebo vyrazili groš a další zajímavé aktivity. Dobrovolní hasiči nám předvedli hasičskou techniku
a od Městské policie jsme se dozvěděli, proč je důležité mít cyklistickou přilbu při jízdě na kole.
S akcí jsme byli spokojení a zájem žáků si můžete prohlédnout
na přiložených fotografiích.

Podzimní
výlet 3. tříd
a IV. A
Za 3. tř.a 4.A Z. Marková, M. Dvořáčková, foto L. Smolová

Letošní školní rok zahájili třeťáci a čtvrťáci netradičně
- podzimní exkurzí do záchranné stanice Pasíčka.
Po příjezdu do stanice jsme nejdříve předali chovatelům spoustu
dárků pro zvířátka - piškoty, konzervy, různé druhy krmení
a potom jsme si šli prohlédnout expozici zachráněných zvířat
s příběhem.
Nakoupili jsme si drobné dárky s motivy zvířat, posilnili se svačinou a vydali se na trochu adrenalinovou túru do Toulovcových
Maštalí. Prolézali jsme chodbičky, tunely, myší díry ve skalách
a u toho stihli najít spoustu jedlých hub.
Počasí nám přálo, výlet se vydařil a už se těšíme na další.
Akce ·
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Mladá Proseč
Terézy Novákové
Literární soutěž
Autor: Mgr. Miloslav Janků

V sobotu 14. května 2022 se v městečku Proseč, nedaleko
Litomyšle, konalo závěrečné kolo XII. ročníku celonárodní literární soutěže MLADÁ PROSEČ TERÉZY NOVÁKOVÉ. Naši školu
v soutěži reprezentovaly práce dvou žáků, kteří postoupili
do finále, kde se rozhodovalo o umístění 137 literárních prací
90 autorů ze škol napříč celou Českou republikou.
Milým překvapením pro nás bylo umístění na předních místech. Ve II. kategorii za poezii obdržel krásné 3. místo žák loňské VIII. C třídy Mikuláš Viskupič, prezentující sbírku 12 básní,
z nichž porota vybrala 2 nejlepší básně, a to Růže a Olivový olej.
V téže kategorii za prózu získala mimořádné ocenění poroty
žákyně loňské VIII. B třídy Klára Jandová. Porotě se představila
povídkou Neznámá klisna.
Před oběma soutěžícími byl nelehký úkol interpretovat svá díla
před porotou a zaplněnou sokolovnou, v níž se finále soutěže
odehrávalo. Mikuláše Viskupiče bravurně zastoupila žákyně loňské IX. A třídy Nela Zvoníčková. Klára Jandová se interpretace
povídky ujala sama. Oba přednesy porotu zaujaly a autoři získali
skvělá ocenění a řadu věcných dárků.
Na soutěž jsme se připravovali v nejistých časech protiepidemických opatření a do posledních chvil jsme nevěděli, zda soutěž
proběhne. Nyní s odstupem času můžeme potvrdit, že příprava
byla nejen časově náročná, ale vyplatila se. Zůstane nám krásný
zážitek a příjemný pocit z úspěchu, který si nikdo z nás ani
v nejmenším nepředstavoval.
Pro naši školu je úspěch z Proseče výzvou do příštích školních roků. Dostali jsme se do širšího kontextuálního povědomí. Škol, z nichž uspělo více přihlášených literárních prací,
nebylo mnoho. Zařadili jsme se s Chrudimí, Holicemi, Prosečí
a Trstěnicí ke školám, kde po právu můžeme slavit úspěch. Ze
dvou přihlášených prací, reprezentujících dva autory naší školy
jsme bodovali v obou případech a uspěli.
Velký dík patří organizátorům celonárodní literární soutěže
Základní a mateřské škole v Proseči, Městské knihovně v Proseči
a celé odborné porotě, před níž byl těžký úkol, vybrat nejlepší
literární díla z celé České republiky. Všichni vytvořili příjemné
klima, sice atmosféru soutěže, ale přátelskou a milou. Tento
dar, po řadu let do soutěže vnáší její dlouholetý ředitel soutěže
Mgr. Pecina. Děkujeme!
Ve škole jsme si před koncem školního roku připomněli úspěch
v celonárodní literární soutěži na matiné v rámci výuky literatury, ve vyučovací hodině českého jazyka, za osobní účasti třídních učitelek i ostatních vyučujících. Oba žáci obdrželi věcné
dárky, blahopřání a pochvaly pana ředitele školy.
12 ·
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Komu se nelení,
tomu se zelení
Autorka: Mgr. Jaroslava Urbanová, vyučující českého jazyka

Komu se nelení, tomu se zelení: Příběhy řemesel, řemeslníků,
rytířů, kejklířů a bylinkářek, tak znělo letošní téma literární soutěže Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, kterou vyhlásila ve spolupráci s Nadačním fondem Jičín – město pohádky.
Vyhlášení výsledků literární soutěže tradičně proběhlo
v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, a to v pátek 9. září 2022
od 13 hodin v rámci festivalu Jičín – město pohádky. Vzácným
hostem byla spisovatelka Daniela Krolupperová. V soutěži se
sešlo neskutečných 292 prací od dětí a studentů ze všech koutů
naší republiky. To je neuvěřitelné množství příběhů, z nichž bylo
opravdu těžké vybrat ty nejlepší.
Velmi nás potěšilo, že mezi úspěšnými spisovateli byla i žákyně
naší školy Sofie Šmídová z 8. C. Neobsadila sice stupně vítězů,
ale porota v její povídce Černá smrt ocenila originální a kultivovaný jazyk a udělila jí čestné uznání. Blahopřejeme.

Udílení cen
za literární soutěž
Sofie Šmídová, VIII. C

Dne 9. září 2022 se uskutečnilo předávání cen za literární soutěž pořádanou knihovnou
Václava Čtvrtka s názvem „Komu se nelení, tomu se zelení.“ Příběhy řemesel, řemeslníků, rytířů, kejklířů a bylinkářek. Předávání probíhalo tak, že nejdříve rozdali ceny
a následovně přečetli vítězný příběh, případně báseň (poezii). První kategorie byla
od 1. až do 5. ročníku, druhá od 6. až do 9. třídy. V této věkové kategorii jsem byla i já.
V naší skupině byla největší účast, ale oceněných nás bylo pouze 6. Další kategorie byly
střední školy, takže dost často dospělí lidé. Po vyhlášení nám poděkovali a mohli jsme
odejít.
Akce ·
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Historické
exkurze
Autor: Mgr. Miloslav Janků

V tomto čísle poruším pravidlo pravidelných příspěvků o historii a vrátím se k uplynulému školnímu roku, ve kterém jsme pro
žáky naší školy uspořádali historické exkurze. Obě exkurze měly
společného jmenovatele – RENESANCI.
První exkurze 18. května 2022 zavedla žáky tříd VIII. B a zájemce
VIII. A do míst posledního působiště našeho dnes světově uznávaného učitele národů, pedagoga, myslitele, biskupa a kazatele Jednoty bratrské Jana Amose Komenského (*28. 3. 1592,
†15. 11. 1670), a to Brandýsa nad Orlicí. Zde získal útočiště
na panství Karla Staršího z Žerotína, neobávajícího se poskytnout azyl Habsburky pronásledovanému J. A. Komenskému.
Připutoval sem v roce 1622 a působil zde téměř 4 roky.
V Brandýse v roce 1623 dopsal známé dílo Labyrint světa a ráj
srdce. Podruhé se zde oženil s Dorotou Cyrilovou. Karel Starší
z Žerotína rovněž nepatřil k oblíbencům Habsburků, a proto
zde pro rodinu J. A. Komenského a další kazatele Jednoty bratrské na panství Žerotínů nebylo nijak bezpečno, neboť v sousedním okrese působil nechvalně známý a Habsburky protěžovaný rod Lichenštejnů, známý nemilosrdný pronásledovatel
členů Jednoty bratrské. Z těchto důvodů J. A. Komenský s rodinou v roce 1625 Brandýs opustil a vydal se za hranice zemí
Koruny české, i když byl Karlem Starším z Žerotína přemlouván,
aby zůstal. Komenský nechtěl svého přítele vystavovat možné
perzekuci.

Místo pobytu J. A. Komenského připomíná 16 m vysoký obelisk
z roku 1865, umístěný v parku na břehu řeky Tiché Orlice. Jedná
se o první pomník postavený Janu Amosu Komenskému v českých zemích. Dále novodobý habrový přírodní labyrint, vysázený v roce 2002 a v neposlední řadě písemné prameny vystavené v pamětní síni Jana Amose Komenského na Městském
úřadě v Brandýse nad Orlicí.
Historickou exkurzi jsme si zpříjemnili návštěvou rehabilitačního ústavu a výšlapem na zříceninu hradu nad městem, která
je kulturní památkou, ale její stav tomu neodpovídá. Původně
gotický hrad ze 13. stol. náležel pánům z Brandýsa, postupem
doby rychle střídal majitele až nakonec připadl městu. Již delší
dobu zde nárazově probíhají záchranné práce. Pro všechny
účastníky exkurze byla zajímavá i návštěva místního kostela
Sboru Komenského Českobratrské církve evangelické, do jehož
vnější stěny je vložena schránka s prstí z místa posledního odpočinku Komenského v holandském Naardenu. V parčíku u kostela se nachází pomník připomínající zakladatele Jednoty bratrské Řehoře Pražského, který zemřel v Brandýse v roce 1474.
Rovněž jsme se podívali na místo, kde stával výstavní kostel
s hrobkou rodu Žerotínů, jejichž osudy po vynuceném odchodu
Žerotínů ze zemí Koruny české do ciziny byly dramatické.
Dnes historickou stavbu připomíná jen malý parčík a informační tabulka. Zbytky zdiva a klenby jsou součástí soukromého
bytového domu.
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Druhá exkurze 15. června 2022 se žáky IX. A a zájemci z VIII. B třídy směřovala
do Olomouckého kraje, do míst spojených se životem a působením rodu
Žerotínů – Velkých Losin, proslavených čarodějnickými procesy. Je třeba podotknout,
že naším cílem však neblaze známé čarodějnické procesy nebyly. Navštívili jsme dosud
funkční historickou ruční manufakturu papíru a renesanční perlu, zámek Žerotínů,
s jejichž životními osudy jsme se měli možnost seznámit i prostřednictvím rodové
galerie. Prohlídku zámku, postaveného koncem 16. století, s pozdější barokní přístavbou, jsme zakončili posezením v zámeckém parku.
Z ohlasů k historickým exkurzím bylo a je patrné, že sklidily úspěch a zájem účastníků
byl zřetelný.
Tak třeba někdy příště se vydáte na putování za historickými památkami se mnou.

Akce ·
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Okresní kolo fotbalového turnaje

McDonald's Cup 2022
Za hráče napsala a vyfotila Bc. Kamila Kuběnková, DiS.

V minulém čísle školního časopisu Béda, jsme vás informovali
o výsledcích okrskového kola McDonald‘s Cup 2022. Po vydařeném turnaji jsme 4. května odjeli, včetně trenéra p. Arbana,
do Ústí nad Orlicí, abychom naše vítězství obhájili.
Bojovali jsme do poslední chvíle a domů se nakonec vrátili se
stříbrnou medailí. Znovu bychom chtěli poděkovat trenérovi
p. Arbanovi za podporu a vedení. Dík si zaslouží všichni členové
našeho družstva, protože každý má zásluhu na našem skvělém
umístění. Druhé místo je pro nás velký úspěch a jsme připraveni na další ročník, kde se znovu ukážeme jako silní protihráči.
Členové družstva:

loňská IV. A
• Filip Flídr
• Dominik Bednář
• Pavel Janko
• Matylda Nováková
• Jakub Langr – brankář

loňská 5. třída
• Adam Kunc
• Jakub Bambušek
• Dominik Lechnýř
• Václav Hofman
• Vojtěch Holčák
• Dan Kutnar

Sport

ve školním roce
2022/2023
Autor: Mgr. Dobšíček Pavel
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V letošním roce jsme přihlásili tyto sportovní soutěže pro II. stupeň:
• Florbal – dívky i chlapci 6. – 7. ročník
• Florbal – dívky i chlapci 8. – 9. ročník
• Minifotbal – chlapci 6. – 7. ročník
• Minifotbal – chlapci 8. – 9. ročník
• Přespolní běh – II. stupeň
• LYŽAŘSKÝ kurz II. stupně se uskuteční v termínu: 16. 1. – 20. 1. 2023

ZŠ a MŠ
Text a foto výkresů: Mgr. Miriam Mitvalská
Foto dětí při práci: Radmila Šilarová

Také si říkáte, co je to za zvláštní nadpis??? Znamená základní
škola a mateřská škola, ale stále jste se nic bližšího nedozvěděli,
že?
Koncem loňského školního roku žáci tehdejších sedmých
a devátých tříd dostali ve výtvarné výchově zadané téma
Omalovánka. Měli za úkol namalovat jednoduchý obrázek,
který by zvládly vybarvit děti v mateřské školce. A proč by mělo
zůstat pouze u dalšího obrázku, který skončí v šuplíku nebo
na nástěnce?
Oslovila jsem místní mateřskou školu tzv. „Červenou školku“
a nabídla jim obrázky, které by jejich děti vybarvily podle
předlohy. Na výsledek se můžete podívat níže, kde je pouze
část vybraných obrázků od našich žáků a ukázka již hotových
obrázků od dětí z mateřské školky.
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Mravenčí farma
Autor článku a fotografií: Mikuláš Viskupič, IX.C

Co je mravenčí farma?
Výrobce svůj produkt představuje takto:
Experimentální sada pro pozorování
práce mravenců.
Co jsme chtěli zjistit?
Chtěli jsme zjistit, s jakým úspěchem
lze v takto nabízeném setu chovat
mravence.
Jaký byl průběh projektu?
Plastové akvárium jsme naplnili netoxickým modrým gelem. V gelové hmotě
jsme udělali malé otvory. Pak jsme chytili pár mravenců. Mravence jsme vložili
do akvária. Není je třeba krmit, protože
se živí gelem. Jednou za měsíc jsme akvárium na chvíli otevřeli, abychom provětrali interiér.
Od této chvíle jsme mohli sledovat mravence při práci a obdivovat interiéry
jejich chodeb. Je to senzační vychytávka
na stůl, která malého biologa určitě
osloví, ale má i své mouchy.
Zjistili jsme, že na dlouhodobý chov bez
určitých úprav je tato farma nedostačující či téměř nevhodná.
Hned na začátek byla potřeba lehká
dávka improvizace. Důvod? Hned při
prvním pohledu jsem jsi všiml značných
nedostatků mravenčí farmy. Hlavní problém byl gel, který měl fungovat jako
substrát a krmivo v jednom, jak uvádí
výrobce. Problém je, že gel je náchylný
na plísně. Z toho důvodu jsem jako jiný
substrát zvolil rašelinu.
Po umístění rašeliny do akvária tam
přišla i kolonie. Mravenčí kolonii
rodu Lasius niger (mravenec obecný)
tvoří zhruba 15-20 dělnic s královnou.
Po nějaké době jsem jsi uvědomil,
že jsem nezvolil nejkvalitnější substrát.
Proto jsem si vzal farmu domů a nahradil substrát za rašelinu v kombinaci
z křemičitým pískem a do toho všeho
jsem přidal malou ytongovou cihlu
a do ní jsem předem vydlabal komůrky
z důvodu lepší pozorovatelnosti. Po předělání akvária se začalo mravencům
více dařit, nastěhovali se do substrátu,
vytvořili pár komůrek a takto to funguje
doteď.
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Informace o chovu mravenců:
Odborný název pro chov mravenců
je formikaristika.
Mravenci se nejčastěji chovají ve formikáriích, formikárium je nejčastěji
ytongová cihla, ve které jsou vydlabané
komůrky a komůrky na vlhčení. Dělají se
i z 3D tisku nebo z akrylu (viz foto).
Nejčastěji chovaným druhem na celém
světě je Lasius niger (mravenec obecný).
Což není jediný vhodný druh pro chov. Je
jich spousta, od těch exotických až po ty
obyčejné české např: Lasius flavus (mravenec žlutý), Camponotus herculeanus
(mravenec obrovský), Messor barbarus
(mravenec zrnojed) a mnoho dalších.
Možná si říkáte, co je to to Camponotus
a Lasius atd. U nás v České republice jsou
4 nejznámější čeledi: Dolichoderinae,
Formicinae, Myrmicinae, Ponerinae.
Kdo by chtěl více informací o chovu,
tak ať jsi najde na internetu jméno Ants
Czech. Tento člověk je jeden z nejznámějších formikaristů.
Jak sehnat mravence?
Královny se dají chytit v přírodě nebo se
dají sehnat od chovatele nebo z eshopu.
Královny se ze začátku chovají ve zkumavkách, po nějaké době se přestěhují
do zkumavky.
Hodnocení/doporučení mravenčí
farmy:
Mravenčí farma není opravdu vhodná
pro dlouhodobý chov, ale po upravení je
to už možnější. Kvalita mravenčí farmy
sama o sobě není špatná, akvárium je
dobře slepené. Těm, co by chtěli chovat mravence dlouhodobě, bych doporučil si vyrobit vlastní ytongové formikárium. A ten, kdo nemá možnost si
něco takového vyrobit, tak si můžete
zakoupit např: 3D tištěné formikárium od svetmravencu.cz, což je jeden
z nejkvalitnějších českých výrobců.
Koho chov mravenců zaujal, může se
obrátit i na mě.

Okénko do světa
deskových her
NIMBLE
Autorka: Martina Komrsková

Počet hráčů: 2-8
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 20 min
Nimble pochází z angličtiny a znamená hbitý nebo pohotový. Pohotovost
a postřeh – přesně tyto dovednosti
v této párty hře potřebujete. Jak rychle
umíte vymýšlet slova? A umíte to jen tak
nebo i podle zadání?
V krabičce nalezneme několik druhů kostek. 12 kostek má na každé straně písmeno a písmena jsou ve třech barvách
– černé, modré a červené. Dále je zde klasická hrací kostka s puntíky a červená
kostka, která obsahuje jen číslice 1.2 a písmeno P. Na dně krabičky jsou také přesýpací hodiny a karty s tématy. Každá má
šest zadání odpovídající počtu puntíků
na kostce.
Na začátku hry se zamíchají karty, připraví se přesýpací hodiny a hráči vyberou jednoho, kdo bude házet 12 kostek.
Po hodu kostkami, které zůstanou ležet
na stole, hodí jeden hráč černou kostkou
s puntíky. Podle počtu puntíků přečte
téma na vrchní kartě balíčku.

Kvíz:
V tu chvíli jeden hráč otočí přesýpací
hodiny a všichni současně vymýšlejí
slova odpovídající tématu a současně
podle počátečního písmena, které je
na některé z kostek na stole. Jakmile hráč
to slovo vykřikne, vezme si k sobě danou
kostku. Po vypršení času si hráči spočítají
body za jednotlivá písmena podle jejich
barvy: černé písmeno má 1 bod, modré
2 body a červené 3 body. Vyhrává hráč,
který jako první dosáhne 50 bodů.
S červenou kostkou můžete začít hrát
variantu „borec“, která má těžší pravidla. Kostkou si určíte, v jakém pořadí
ve slově dané písmeno bude. Tedy 1 – první
písmeno ve slově, 2 – druhé písmeno
ve slově a P jako poslední písmeno.

1.

Jaký je doporučený nejnižší
věk u této hry?

2. Kolika body je hodnoceno
červené písmeno?

3. Kolik témat je na každé kartě?

4. Jaké číslo určuje druhé pořadí
písmena ve slově u červené
kostky?

Jaké číslo ti vyjde, když sečteš
všechny své odpovědi?

Máte-li rádi hry se slovy, třeba slovní fotbal, nebo Scrabble, rozhodně Nimble
vyzkoušejte. Určitě se dobře pobavíte
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Trocha
environmentální
výchovy
Novinky z Recyklohraní
Text: p. uč. Mgr. Martina Fiebigerová

|

Zdroj: www.recyklohrani.cz

Klima a klimatická změna

První osvětový úkol – Vzkaz v láhvi

V letošním roce se na Recyklohraní setkáváme s novým tématem, kterým je klima.
Připravena je nová kapitola Ekoabecedy
– Ekoabeceda pro klima. V průběhu podzimu budou na recyklohraní dostupné
veškeré materiály. V průběhu roku se tak
budeme věnovat i osvětovým úkolům,
které s klimatem a s jeho změnou souvisí.

V prvním úkolu školního roku chtějí
tvůrci Recyklohraní vyzvat školáky a studenty, aby se proměnili v Robinsonky
a Robinsony a vytvořili vzkaz v láhvi.
A protože žijeme teď a tady, bude to
poselství do plastové láhve.

„Prostřednictvím této kapitoly chceme
s pedagogy a s jejich přispěním pak
s žáky a studenty rozplétat příběh
o tom, co se děje na naší planetě Zemi
v důsledku klimatické změny. Co je její
příčinou a jak tyto změny ovlivňují naše
životní prostředí, podmínky pro život
a naše zdraví. Podíváme se také na to,
které změny jsou přirozené a děly by se
zřejmě bez ohledu na působení lidské
populace, a pak také na ty, ke kterým
negativně přispíváme my lidé. Chceme
ukázat, že jak se dál bude tento příběh
vyvíjet, můžeme do značné míry ovlivnit. Začít musíme každý sám u sebe především prostřednictvím zodpovědné
spotřeby a volby udržitelného způsobu
života. Velký prostor pro změnu myšlení
a přístupů je pak na úrovni obcí, měst,
firem a politiků.“ (tým Recyklohraní)
20
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Vzkaz by měl přinášet zprávu o tom,
jak s ohledem na životní prostředí máme
správně zacházet s plastovými obaly,
jak a proč je třídit a jak je to s jejich
recyklací.
Zpráva v láhvi by měla mít nejlépe
podobu komiksu nebo v případě mladších dětí leporela. Ale můžete se pustit i do psané tvorby. Doporučuji také
web projektu https://www.replastuj.cz/,
kde jsou dostupné zajímavé informace
i méně známá fakta o plastech.
Vaše láhve pak ale určitě nepouštějte
po vodě, jako by to možná udělal trosečník na opuštěném ostrově, protože použité plasty do vody nepatří, na ty máme
žluté nádoby.

Podstatou je, abyste zachytili hlavní myšlenku příběhu tak, aby byla srozumitelná
pro každého, kdo láhev najde a otevře.
Každý by měl díky vzkazu snadno pochopit, jak to s těmi plasty je, že jsou dobrým
sluhou, ale zlým pánem, a proč je důležité
je dobře třídit a recyklovat. Samozřejmě
platí, že čím méně odpadu z obalů,
a to nejen plastových, vytvoříme, tím
lépe. To je pravidlo, které je ze všech nejdůležitější. Přiznejme si ale, že jsou situace, kdy se bez nich neobejdeme.
A proč zrovna Robinson? Jednoduchá
odpověď – nechceme, aby se naše země
stala opuštěným ostrovem plným nepotřebných odpadků. To by byla velká
škoda. Plastové odpady umíme dobře
zpracovat a materiál znovu použít.
Zadání úkolu pro žáky MŠ i ZŠ najdete
na www.recyklohrani.cz. Za splněné
úkoly a odeslanou fotodokumentaci zároveň škola získá body do celoroční soutěže.

Kvíz

Umíte číst pozorně? Zkuste si náš kvíz
a vyhrajte zajímavé ceny!
5. Z čeho se vyrábí korek?
a) 	ze dřeva
b) 	z kůry
c) 	z listů
6. Kdy se může provádět první sklizeň korku od
výsadby stromu?
a) 	za 25 let
b) 	za 75 let
c) 	za 500 let
7.

Po které sklizni bývá korek nejkvalitnější?
a) 	po první
b) 	po druhé
c) 	po třetí

8. Jaká země je největším pěstitelem korku na světě?
a) 	Itálie
b) 	Španělsko
c) 	Portugalsko
9. Jakého stáří může dosáhnout korkový dub?
a) 	75 let
b) 	200 let
c) 	500 let

Sběr drobného elektra

Korek – udržitelný materiál budoucnosti

Od 15. září do 19. října škola pořádá sběr
drobného elektra. Je možné do školy
donést staré, nepotřebné drobné elektrické spotřebiče – různé typy nabíječek, klávesnice, rádia, MP3 přehrávače,
kalkulačky, telefony, drobné počítačové
vybavení, elektrické hračky, elektrické
hudební nástroje, fény, žehličky, elektrické holicí strojky, mixéry, vysavače,
mikrovlnné trouby, toustovače, rychlovarné konvice, veškeré elektrické ruční
nářadí a další.

Korek. Mnozí známe korek jako špunt,
kterým se uzavírají lahve. Co je ale vlastně
korek? Je to přírodní produkt z kůry korkového dubu. Korkový dub má schopnost regenerovat svoji kůru. Umožňuje
tak její loupání bez toho, aby se strom
poškodil. Kůra korkového dubu se loupe
jednou za devět až dvanáct let. První
sklizeň se může provést až dvacet pět let
od výsadby stromu. Korek bývá kvalitní
až po třetí sklizni, tedy po sedmdesáti
pěti letech. Některé stromy dosáhnou
stáří až pět set let. Každá buňka korku
obsahuje plyn podobný vzduchu (min
50 %), stěny buněk jsou tvořeny celulózou, suberinem a voskem. Suberin spolu
s voskem způsobuje, že korek nepropouští ani tekutiny, ani plyny. Tato vynikající
vlastnost spolu s výbornou regenerací po
stlačení činí korek ideálním produktem
právě pro uzavírání lahví. Ale nejen to!
Korek se dnes používá na výrobu mnoha
věcí – batohů, kabelek, penálů, prostírání, pásků, tabulí (nástěnek) či propisek. Používá se hojně ale také ve stavebnictví jako izolace či na podlahy. Je to
všestranný materiál.

Podrobnosti naleznete v elektronické
žákovské knížce (EŽK).
Za sběr škola obdrží body do celoroční
celostátní soutěže. Školy s nejvyšším
počtem bodů mohou získat poukázky
do nákupního řetězce Kaufland.

Největším pěstitelem korkového dubu
je Portugalsko, dále Itálie, Španělsko,
Chorvatsko či Severní Amerika. Korek
je přírodní (veganský), recyklovatelný
a opakovaně použitelný, což přispívá
k ekologicky šetrnější a udržitelnější
společnosti. Je to prostě nejfuturističtější úspěch přírody. Vypadá jako kůže,
ale pochází ze stromu. Korek je zkrátka
přírodní a udržitelná rostlinná kůže.
Pokud se s korkem bude zacházet s náležitou a respektem, může být stálým obnovitelným zdrojem.
V tomto školním roce budete moci získat
za vyřešení kvízů krásné odměny právě
z korku (penály, kapsičky na peníze
či propisky) a také zdravé a chutné
svačinky. Tak neváhejte, zahřejte své
mozkové závity a soutěžte s námi!
„Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody.“ Jan Amos
Komenský
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Projekt Move Your Body,
“Green” Your Mind!
Je v plném proudu
Koordinátorka projektu Mgr. Tereza Mannová

V týdnu od 6. do 11. června 2022 bylo na naší základce rušno.
Přijelo k nám do školy celkem 21 žáků a 6 pedagogů z Francie,
Itálie a ze Španělska. Pořádali jsme totiž u nás 1. nadnárodní
aktivitu v oblasti učení s názvem Be Fit, Eat Healthy and Think
Green (Buď fit, jez zdravě a mysli „zeleně“). Celý týden jsme
společně trávili ve škole, takže zahraniční hosté měli možnost
si naši školu pořádně prohlédnout a musím říct, že byli nadšení
a moc se jim u nás líbilo.

Páteční den jsme strávili celý na čerstvém vzduchu. Hráli jsme
ve smíšených týmech šipkovanou kolem rybníků a cestou jsme
plnili řadu úkolů zaměřených na poznávání místní fauny a flóry
a také na ekologii. Za odměnu jsme si na závěr opekli tradiční
české špekáčky. Večer nás čekala slavnostní večeře s rodinami,
u kterých zahraniční žáci byli celý týden ubytovaní. Sobotní společný výlet do Prahy byl už jen tak zvanou třešničkou na pomyslném dortu.

Během týdne jsme toho stihli opravdu hodně. Společně jsme
se učili připravovat jednoduché a zdravé pokrmy v naší školní
kuchyňce a také vše společně ochutnávali. Při workshopu jsme
se dozvěděli zásady zdravého stravování a na závěr jsme si
i zasoutěžili. Připomněli jsme si staré dětské hry, které hrávali naši rodiče i prarodiče ve volných chvílích. Skákali jsme
gumu, panáka a hráli čáru. Ve čtvrtek jsme se vydali na exkurzi
do Střední zemědělské a veterinární školy Lanškroun, kde
jsme si mohli vyzkoušet výcvik králíků a beránků, zkoušeli
jsme dojit na trenažeru a dozvěděli jsme se, jak se zpracovává
mléko. Poslouchali jsme, jak tluče srdce telátku, a ve školce jsme
se mohli s telátky dokonce pomazlit. Čistili jsme koňům srst
a těm hodnějším i kopyta. A také jsme poznávali kosti a určovali
semínka těch nejdůležitějších plodin, které se u nás pěstují.

Celý týden se nám i přes chvílemi nepříznivé počasí vydařil.
Navázali jsme řadu nových přátelství, která budeme mít příležitost v novém školním roce dál upevňovat. Členové Erasmus+
týmu vyrazí hned v říjnu na týden do italské Gioii del Cello,
v březnu nás čeká francouzská Aubagne a na konci května náš
tým vyrazí do španělské Malagy. Ze všech našich cest Vám samozřejmě připravíme reportáž a na chodbách se objeví nástěnky
s fotkami.

Několik postřehů
a hodnocení od účastníků
této aktivity:
Bylo to dobré, bavilo nás to a užili jsme si to. S cizinkami
si rozumíme a kamarádíme se. Týden z cizinkami byl
velice super. Jsme moc rádi, že jsme se zúčastnili projektu
Erasmus+, moc nás to baví.
Leona Gloserová, Kristýna Podhradská, VIII. B
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Když jsme se dozvěděly o Erasmu, tak se nám sem
nechtělo, ale rodiče říkali, že to bude dobrá zkušenost.
A teď jsme rády, že sem chodíme. Byla to velká zkušenost
ubytovat nějakého cizince u sebe doma. Obě dvě jsme
dostaly cizinku ze stejné země. Vůbec toho nelitujeme
a těšíme se na pobyt ve Španělsku.
Adriana Jurečková, VIII. B, Eva Kovačevičová, VIII. A

Erasmus byla velmi zajímavá zkušenost, moc jsme si nerozuměli, ale byl to dobrý kamarád. První den jsme byli
všichni nervózní, ale časem se to zlepšilo. Zažili jsme nový
zážitky, na který budu vzpomínat.
Matyáš Dařílek, VIII. B

Erasmus byl velmi zajímavý a pořád se s ním můžu bavit.
A hráli jsme na počítači Fortnite a Minecraft. Už se těším,
až se uvidíme zase, moc mi chybí. Celý týden se mu líbil
a nechtěl odjet z Lanškrouna. Uměl angličtinu výborně,
takže jsme se rozuměli. To bude asi všechno.
Stanislav Raychov

Jsou to nové zkušenosti a všichni jsme si to užili. Před tím
než měli přijet, jsme byli nervózní a nevěděli co si říct.
Ale to vše se změnilo a začali jsme se postupně poznávat a seznamovat se. Sice to bylo náročné, ale za zkoušku
to stálo.
Veronika Kutnarová, Adéla Chmelíková, Justýna Pazderková,
Anežka Kokorová, Anežka Elnerová, Matěj Holčák, IX. B

Erasmus byl pro nás obrovská zkušenost. Před setkáním
s ostatními zeměmi jsme z dorozumění měly lehké obavy,
které ale po prvním dnu přešly, protože jsme pochopily,
že je jednodušší říct vše tak, jak si myslíme, než dlouze
přemýšlet nad gramatikou. Týden byl sice velmi náročný,
ale na vzpomínky a přátelství, které nás pojí, nikdy nezapomeneme a za příležitost a zkušenost jsme velmi vděčné.
Kučerová Nicol, Obešlová Nikol VIII. A

Erasmus byla velmi zajímavá zkušenost, stále se bavím se
svým kamarádem ze Španělska.
Kamarád byl velmi milý a uměl dobře anglicky, dorozuměli jsme se. Byla to lekce angličtiny pro mě a rodiče.
Matyáš Pokorný, VIII. A

Extra ·
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Rozhovor
s Michalem Davidem
Vzpomínáte rád na školní léta?
Já bohužel nebyl moc dobrý žák, ani studijní typ. Takže ze mě byste si příklad
brát neměli. Veškerý svůj čas jsem trávil
hlavně u klavíru a to třeba i šest hodin
denně.
Jaké předměty patřily k Vašim
nejoblíbenějším?
Hudebka, dějepis, zeměpis a čeština,
výtvarka. Matika, chemie nebo fyzika
vůbec.
Měl jste oblíbenou učitelku (učitele)?
Ano. Naši češtinářku paní učitelku
Doležalovou. Byl jsem dobrý v pravopise
a taky jsem jako malý recitoval a jezdil
na různé školní soutěže. Občas jsem
i vyhrál.
Máte nějakou vtipnou historku ze
školních lavic?
Jednou jsme měli psát písemku z chemie. Tak jsem zamknul učitelku chemie
v kabinetě. Dostal jsem pak za to kouli
z písemky a dvojku z mravu.

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Samozřejmě hudebník. Už jsem věděl
od mala, že se budu živit muzikou.
Co děláte ve volném čase? Jakého máte
koníčka?
Rád cestuji po světě. Občas si zahraji
tenis. Také mám rád historické filmy.
Můj nejoblíbenější je Gladiator.
Co byste vzkázal žákům naší školy?
Aby nepropadali depkám a vydrželi tuto
těžkou dobu. Vím, že je to pro ně teď moc
flustrující. Ale jak zpívám v jedné mé
písni: „Žádná bouřka věčně netrvá.“ I tato
pandemie jednou skončí a zase budeme
normálně žít a fungovat. Tak že vám
přeji hlavně hodně síly a pevné zdraví.
Držte se.

A nyní stručně:
Oblíbené jídlo:
Thajské - pálivé
Oblíbená filmová ohádka:
Císařův pekař – Pekařův císař. A taky
Mrazík.
Oblíbený film:
Gladiátor a Contact
Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Egypťan Synuhet a Bajky, nebajky
od Eduarda Kiplinga.
Oblíbený autor (kniha):
Všechny od Browna. Da Vinciho kód,
Andělé a démoni.
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Elton John, Lady Gaga.
Oblíbené motto:
Přej, bude ti přáno, dej, bude ti dáno.
Oblíbený herec/herečka:
Rassel Crow, Judy Foster
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Rozhovor
s paní zástupkyní
Mgr. Evou Šulákovou
Můžete nám blíže představit sebe a svoji
rodinu?
Mám poměrně velkou rodinu – manžela,
2 dospělé dcery a 1 dceru skoro dospělou,
téměř dvouletého vnuka,…..
S jakými pocity jste vstupovala na naši
základní školu?
Na naši základní školu jsem vstupovala
jako mladá začínající učitelka, pak jsem
si dala několik pauz. Takže je to už dávno
a pocity si úplně nepamatuji. Ale vzpomínám si, že začátky byly těžké. Za ty
roky se ale leccos změnilo – k lepšímu,
i naše škola se velmi výrazně proměnila
– vzhled, vybavení.
Vzpomínáte ráda na školní léta?
Já jsem chodila do školy ráda. Bavilo mě i
učení, měla jsem tam kamarádky, žádné
negativní zkušenosti.
Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Jako malá jsem si hrála na učitelku, prodavačku nebo princeznu. Takže se mi
něco splnilo.

Co děláte ve volném čase? Máte
nějakého koníčka?
Mým koníčkem je teď můj vnuk,
který trochu odsunul dřívějšího koníčka
– čtení. Ale relaxuji i při práci na zahradě.
Miluji moře a plavání. Ráda cestuji po ČR
i do zahraničí.

A nyní stručně:
Oblíbené jídlo:
lasagně
Oblíbená filmová pohádka:
Nesmrtelná teta

Co Vám vadí na ostatních lidech?
Lhaní, podvádění, zloba i negativismus.

Oblíbený film:
oddychovka Pretty Woman

Zažila jste někdy nějaký trapas?
Nevzpomínám si na žádný trapas,
o kterém člověk ještě po létech vypráví,
ale takové ty každodenní trapasy, těch
zažívám plno.

Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Děti z Bullerbynu

Jaké je Vaše životní krédo?
Život si užít a nemuset se za své jednání
stydět.

Oblíbený herec/herečka:
Libuše Šafránková

Co byste vzkázala žákům naší školy?
Aby si každý šel za svým cílem a dovedl
vyniknout ve svém oboru

Oblíbený autor (kniha):
Dan Brown, Patrik Hartl

Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Kryštof (Richard Krajčo)
Oblíbený předmět ve škole:
překvapivě matematika

Znáte náš školní časopis?
Jak se Vám líbí?
Časopis pochopitelně znám dlouhá léta
a moc se mi líbí, ale vím, že je za tím
obrovské množství práce.
Extra

Kvíz:

Dušičky
Autorka: Natálie Vašíčková, loňská IX. A

1.

Kdy jsou Dušičky?
a) 	31. října
b) 	1. listopadu
c) 	2. listopadu

2. Jak se jinak nenazývají Dušičky?
a) 	Slavnost Všech svatých
b) 	Svátek zesnulých
c) 	Památka všech věrných zemřelých

3. Jak se oslavují Dušičky?
a) 	Návštěvou hřbitova
a zdobení hrobů
b) 	Políváním hrobů dešťovou vodou
c) 	Házením hřbitovních věnců
do potoka
4. Z jakého náboženství pochází
Dušičky?
a) 	Islám
b) 	Křesťanství
c) 	Buddhismus

5. V jakém roce byl tento svátek
zaveden a kdo ho založil?
a) 	V roce 610 papežem Bonifácem
b) 	V roce 930 papežem Cyrilem
c) 	V roce 750 papežem Celestýnem
6. V jaký datum se prvně slavil?
a) 	5. listopadu
b) 	7. listopadu
c) 	13. listopadu

Pro chvíle oddechu ·
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Historická luštěnka
ze 14. století
Autorka: Sofie Šmídová, VIII. C

Na čem pracují zemědělci.............................................................................................................................
Opak ke slovu pomalu....................................................................................................................................
Nejdůležitěší část obleku morového doktora............................................................................................
Bůh anglicky....................................................................................................................................................
Spodní část oblečení u ženy .........................................................................................................................
Jak se jmenoval muž, který vládl v rozhraní 1346- 1378 (V Čechách)........................................................

Německá luštěnka
Autorka: Karolína Zemanová, VIII. C

Ahoj.........................................................................................................
Skener.....................................................................................................
Obrazovka..............................................................................................
Hudba......................................................................................................
Myš..........................................................................................................
Židle........................................................................................................
Klávesnice..............................................................................................

Anglická
luštěnka
Části těla

Loket.............................................................................................
Rameno.........................................................................................
Hlava..............................................................................................
Oko................................................................................................

Autorka: Natálie Vašíčková, loňská IX. A

Rty.................................................................................................
Ruka...............................................................................................
Paže...............................................................................................
Prst na noze..................................................................................
Nos.................................................................................................
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Anglická luštěnka
Autorka: Anička Uong

Apple..............................................................................................................................
France............................................................................................................................
Nature............................................................................................................................
Trip.................................................................................................................................
Squirrel..........................................................................................................................
Spain..............................................................................................................................
Photosynthesis ............................................................................................................

Linden............................................................................................................................
Alnitak............................................................................................................................
Moon..............................................................................................................................
Italy.................................................................................................................................
Mushrooms...................................................................................................................
Pro chvíle oddechu

Školní parlament 2022/2023
Autor: Mgr. Dobšíček Pavel

Školní parlament na naší škole pracuje v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících (v letošním roce –
metodikem prevence). Žákovská samospráva podporuje rozvoj
demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu
a organizaci školy.

Zástupci školního parlamentu

Podporuje především zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají
na pracovních schůzkách (1x za 2 měsíce, popřípadě dle potřeby),
na nichž přednášejí své návrhy a připomínky svých spolužáků
ke školnímu prostředí, vzájemnému soužití, vzdělávacímu
procesu a akcím organizovaných na škole. Koordinátor podporuje dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak,
aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni
k odpovědnosti za svou činnost. Školní parlament se snaží
o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy,
etické výchovy a výchovy demokratického občana.

• VII. B Kučík Vojtěch, Bártl Jan Jiří

Někteří žáci z II. stupně ZŠ budou aktivně působit i v MĚSTSKÉM
PARLAMENTU. První seznamovací setkání se uskutečnilo
26. 5. 2022 v sále Multifunkčního centra v L´Artu. a následně
24. 6. 2022 se přešlo do „terénu“, kde se projednávaly konkrétní
návrhy.

• IX. C Šulc Samuel, Šternástek Vilém, Paukert Patrik

• VI. B Břízová Viktorie, Beneš Radim
• VII. A Jusko David, Jarmer Samuel

• VIII. A Kuttich František, Hála Mikuláš Pavel
• VIII. B Novotná Michaela, Holubář Jakub
• VIII. C Tejklová Sofie, Langrová Klára
• IX, A Antl Jan, Kučerová Nicol
• IX. B Hofman Josef, Horálková Gabriela
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Výherci z minulého čísla
Lambada, str. 2

Okénko do světa deskových her,
str. 26

Protiklady, str. 29

1. místo: Vojtěch Krátký, V. B
– ZŠ Dobrovského
2. místo: Sofie Šemberová, VIII. A
3. místo: Ivana Koukolová, IX. A

1. místo: Vojtěch Krátký, V. B
– ZŠ Dobrovského
2. místo: Viktorie Břízová, VI. B
3. místo: Anežka Skalická, V. B

Poznáš světovou stavbu? str. 27

Osvěžující ovocná křížovka, str. 30

Bazilika Sacré-Coeur

Dračí ovoce

1. místo: Anežka Skalická, V. B
2. místo: Tereza Holubová, VIII. A
3. místo: Jiří Holub, V. A

1. místo: Ondřej Košťál, IV. B
2. místo: Matyáš Elner, V. A
3. místo: Adriana Jurečková, VIII. B

Německá letní luštěnka, str. 29

Osmisměrka, str. 30

Schwimmbad

Jsem vítězem

1. místo: Lukáš Pazderka, II. B
2. místo: Jan Holub, III.
3. místo: Jiří Holub, V. A

1. místo: Matyáš Elner, V. A
2. místo: Matylda Nováková, V. A
3. místo: Kamila Filipová, II. B

zajišťující sběr, třídění a recyklaci,

Německá letní luštěnka, str. 29

Anglická luštěnka, str. 31

3 – C, 4 – B, 5 – A

Haustiere

Holidays

1. místo: Sofie Šemberová, VIII. A
2. místo: Vojtěch Krátký, V. B
– ZŠ Dobrovského

1. místo: Tereza Holubová, VIII. B
2. místo: Adriana Jurečková, VIII. B
3. místo: Leona Gloserová, VIII. B

1. místo: Leona Gloserová, VIII. B
2. místo: Viktorie Břízová, VI. B
3. místo: Ondřej Košťál, IV. B

1. místo: Roman Šilar, V. B
2. místo: Beáta Šemberová, V. B
3. místo: Leona Gloserová, VIII. B

1I, 2B, 3F, 4C, 5A, 6G, 7D, 8H, 9E

Obrázek na vybarvení
- Zmrzlinový pohár, str. 3
1. místo: Sofie Šemberová, VIII. A
2. místo: Leona Gloserová, VIII. B
3. místo: Anežka Skalická, V. B

Obrázek na vybarvení
- Zmrzlinový kornout, str. 3
1. místo: Natálie Marešová, VII. B
2. místo: Karolína Zemanová, VIII. C
3. místo: Viktorie Janečková, IV. B

Třídění obalu, str. 16
1 – B, 2 – za obal je zaplaceno organizaci

Sudoku, str.31

i

Všechna řešení soutěží vhazujete
do Bédovy schránky do středy 2. listopadu 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 19. října 2022. Uzávěrka dalšího čísla je středa
9. listopadu 2022. Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o., 5 května 1010, 563 01
Lanškroun. Evidenční číslo: MK ČR E 22723.
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1. místo: Lukáš Pazderka, II. B
2. místo: Jan Holub III.
3. místo: Ivana Koukolová, IX. A

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

