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Lehká pomoc. Zkus Lambadu!
Doplň políčka, vystřihni a vhoď do Bédovy schránky

TŘÍDA:

Redakční tým – školní rok 2018/2019:
IV. B

VII.B

VIII. A

IX. A

Prokop Hejl
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Tereza Blažeňaková

Adam Viskupič

Simona Čalkovská

Jakub Krejčíř

VI. A

Jakub Hajzler

Adéla Mičková

Aneta Jusková

Martin Kubát

Andrea Olenočinová

Lucie Pásztóvá

Zachariáš Jan Nový

Tereza Polášková

Hana Šemberová

Nikola Kubátová

Stela Vaníčková
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Vybarvi obrázek

Autorka:

Stela Vaníčková z VIII. A

Autorka:

Stela Vaníčková z VIII. A

Obrázek
pro první
stupeň

Napiš své jméno, příjmení a třídu,
vhoď do Bédovy schránky
a možná vyhraješ.
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IV. A v Útulku
v Dolním Třešňovci
Před Vánoci se naše třída IV. A vypravila do Útulku
v Dolním Třešňovci. Pejskům a kočičkám jsme, jak jsme
slíbili, donesli spoustu pamlsků a také 4 000 Kč na krmivo
z výtěžku z našeho jarmarku. Doufáme, že jsme našim zvířecím kamarádům udělali radost.

Autoři:

žáci IV. A a p. uč. Věra Kubelková

Vycházka ke krmelci
čtvrtých tříd
Ve čtvrtek 20. prosince 2018 jsme se jako každý rok vydali
ke krmelci s bohatou nadílkou pro zvířátka. Přinesli jsme
spoustu krmení, zazpívali koledy a popřáli zvířátkům
krásné Vánoce.
Autoři:

žáci 4. tříd, tř. uč. Markéta Dvořáčková a Věra Kubelková

AKCE05

Jak jsme trávili
předvánoční čas
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 jsme při návštěvě městského muzea
obdivovali krásný betlém řezbáře Bedřicha Šilara. Pan
autor do něj od roku 2000 vytvořil přes sto figurek – osobností Lanškrouna. Děvčata nejvíce zaujala historická móda
na panenkách ze sbírky Zdeňky Mudrákové. Po návratu
z vycházky jsme se pustili do kuchařských prací. Někteří
vyráběli kokosové kuličky Raffaelo, jiní upřednostnili jednohubky a chlebíčky. Na závěr příjemně prožitého dne jsme
hodovali.
Autoka:

p. uč. Jana Fryaufová

Na den 21. prosince 2018 jsme se všichni moc těšili.
Konečně tu byl poslední den školy před vánočními prázdninami! Naše paní učitelka třídní si pro nás připravila
zábavnou hru s názvem „Šest ran do krabice“. Všichni byli
nadšení a hru si užili! Poté nás čekalo divadelní představení, v němž učinkovali v hlavních rolích Pavel Bednář,
Tereza Blažeňaková, Jan Postřehovský, v dalších rolích
Jakub Krejčíř, Adéla Mičková a vypravěčem byl Filip Kutyň.
Průběžně jsme ochutnávali různé druhy přineseného vánočního cukroví, rozdali si dárky a udělali společnou fotografii na schodech. Potom jsme šli do kina na film Čarodějovy
hodiny. Příjemně strávený den byl u konce, popřáli jsme si
hezké svátky, rozloučili se a šli domů. Čekaly nás dlouho
očekávané vánoční prázdniny!
Autoky:

Lucie Knápková a Adéla Mičková z VIII. A
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Erasmus+ projekt Once
Upon a Time via ICT
v prosinci a v lednu
Prosinec byl pro Erasmus+ klub navzdory sváteční atmosféře naplněn usilovnou prací. Začali jsme pracovat na překladu první pohádky, kterou jsme pro naši knihu vybrali. Je
to pohádka o Budulínkovi, která bude určena pro žáky 4. až 6.
ročníků. Nyní máme příběh přeložený a vytváříme k němu
zábavné úkoly a cvičení, která by měla pomoci čtenářům
zvládnout anglická slovíčka a porozumět textu.
Kromě překládání jsme také vyráběli vánoční přáníčka
pro naše partnerské školy, která jsme pěkně po staru poslali
klasickou poštou. Ani děti z partnerských škol na nás nezapomněly, takže na projektové nástěnce v přízemí staré
budovy si můžete prohlédnout některá vystavená přání.
V tuto chvíli nás čeká dokončení prací na pohádce o
Budulínkovi a přípravy na druhou mobilitu. V únoru se
pět členů Erasmus+ klubu se dvěma pedagogy vydá do
Portugalska, aby našeho českého pohádkového hrdinu
Budulínka představili dětem z Turecka, Itálie, Španělska,
Portugalska a Litvy. Letenky už máme koupené a už se
všichni moc těšíme. Až se vrátíme, budeme vám o našich
zážitcích vyprávět. Tak nám držte palce, ať nám neuletí
letadlo.
Autorka:

p. uč. Tereza Mannová

Spolufinancováno
z programu Evropské unie
Erasmus+
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Příprava na jarmark
Přípravy na jarmark třídy IV. B probíhají v plném proudu!
Tvoříme výrobky z keramiky, pečeme sladké i slané pečivo,
vyrábíme pletené věci a zároveň připravujeme dražení dortu,
malování na obličej a vymýšlíme spoustu dalších skvělých věcí. Tak přijďte na náš Valentýnský jarmark IV. B dne
11. 2. 2019 do České spořitelny v Lanškrouně.

Autor:

Prokop Hejl ze IV. B

Konverzační soutěž
v německém jazyce
Školní kolo soutěže v kategorii IIA (8. - 9. třída) se v letošním školním roce konalo těsně před Vánocemi. Přihlásilo
se celkem 11 žáků. Nejprve se musel každý sám představit, potom následovala konverzace na dané téma a na
závěr museli všichni popsat obrázek. V porotě zasedli
Eva Doubravská a Pavel Richtr. Konverzační soutěž končila poslechem a zodpovězením 10 otázek k danému textu.
Nebyli zde téměř žádní nováčci, většina z nich se soutěže
účastnila již v předchozích letech. Přesto i tentokrát byla
u některých znát nervozita. Přední příčky obsadily Klára
Ptáčková z IX. A a Viktorie Vašíčková z IX. B a postupují do
okresního kola soutěže. Budeme jim držet palce!

Autorka:

p. uč. Eva Doubravská
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Recyklohraní
a lekce EKOABECEDY
Naše škola se díky Recyklohraní zapojila do podzimní sběrové soutěže baterií společnosti ECOBAT. Celkem se zapojilo

Kvíz
1. 1. První mobilní telefon s názvem Motorola

1042 škol z celé republiky a ty odevzdaly téměř 60 tun baterií,

DynaTAC 8000X byl vyroben v roce 1983. Stál tehdy

což je opravdu úctyhodný výsledek.

asi 100 000 Kč. Rozměry se podobaly stavební

V prosinci byla vyhlášena další sběrová soutěž společnosti ASEKOL, tentokrát s názvem „Věnuj mobil a pojeď do

cihle. Víte, kolik kilogramů telefon vážil?
a. 1 kg

ZOO“. Za každý odevzdaný telefon dostane škola 3 body na

b. 2kg

konto Recyklohraní – za body můžeme pak nakoupit různé

c.

3 kg

deskové hry a další pomůcky do výuky. Dále pak mohou 4
školy vyhrát výlet na recyklační linku a také návštěvu ZOO
Jihlava.

2. Mobilní telefon by dnes mohl sloužit i 7 let. Víš, jak
dlouho ale ve skutečnosti člověk mobil v průměru užívá?

Ale proč zrovna mobil? Dnes mobil používá asi 70 procent

a. 12 měsíců

celosvětové populace. Růst zaznamenaly hlavně nové trhy v

b. 18 měsíců

Indii, Číně a Africe. Tím bohužel stoupá spotřeba vzácných

c.

24 měsíců

kovů. Těžba surovin je pak také spojena s vysokou spotřebou energie a vysokými náklady spojenými s dlouhou přepravou (např. měď, stříbro, zlato).
„Mobil je v dnešní době nejčastěji obměňovaným elektroza-

3. Mobilní telefon má dnes téměř každý. Jaký je počet
aktivních SIM karet v ČR (údaj z roku 2017)?
a. 10 milionů

řízením. V ČR se ho zbaví každý čtvrtý občan. Recyklována

b. 12 milionů

jsou ale pouhá 3 procenta vysloužilých mobilů. Mnoho lidí

c. 14 milionů

má doma hned několik vysloužilých mobilů. Recyklováním
ale můžeme ušetřit mnoho cenných zdrojů. Mobilní telefon

4. Telefony obsahují různé kovy. Kolik miligramů

se tak stává nejcennějším elektroodpadem.“ (Mgr. Jan Vrba,

zlata (Au) obsahuje v průměru mobilní telefon?

jednatel společnosti ASEKOL)

Stříbra (Ag) je v něm asi desetkrát tolik.

Díky lekcím Ekoabecedy tak chceme ve škole přispět k
uvědomělejšímu zacházení s mobilními telefony.
Co vše můžeme recyklací mobilních telefonů získat? Kryty

a. 25
b. 15
c.

5

telefonů z plastu se rozemelou na regranulát a z něj se vyrábějí další výrobky z plastu. Z baterií můžeme získat různé

5. Pokud by se podařilo zrecyklovat mobily

druhy kovů. Z desky tištěného spoje a displeje získáme

všech uživatelů světa (přes 5 miliard), kolik

drahé kovy (zlato, stříbro, palladium, platina). Staré klá-

tun surovin bychom tím ušetřili?

vesnice z plastu slouží jako palivo – získáme tedy energii.
Recyklace se tedy rozhodně vyplatí.
Zkuste si nyní krátký kvíz a řešení nezapomeňte vhodit do

a. 200 tisíc
b. 300 tisíc
c. 400 tisíc

Bédovy schránky.
6. Víte, kolik mobilních telefonů leží v českých
domácnostech v šuplících (dle odhadů s ohledem
na výsledky prodeje nových přístrojů)?
a. 8 milionů
b. 6 milionů
c. 4 miliony
Děkuji všem, kteří se do naší sběrové akce zapojili.
Výsledky se dozvíte v příštím čísle.

Autorka:

p. uč. Mrtina Fiebigerová

Zdroj:

www.recyklohrani.cz
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Rozhovor:
Jan Střecha
Jan Střecha vyučuje dějepis, český jazyk a dramatickou
výchovu na zdejším gymnáziu a je od roku 2006 také vedoucím divadelního souboru Škeble

Můžete nám blíže představit Váš divadelní soubor? Co Vás
na této práci nejvíce baví?

Zažil jste někdy nějaký trapas?
To asi každý, ne? Naštěstí šlo vesměs o hlouposti.

Divadelní soubor lanškrounského gymnázia Škeble vznikl
v září roku 1998 a jeho stále se obměňující členové připravili
postupně dvacet divadelních her (převzatých i autorských)
a sehráli více než dvě stě padesát představení v Lanškrouně,

Jaké je Vaše životní krédo?
Mé krédo je stejné jako krédo vašeho ředitele školy (on mě
ho totiž naučil): Večer šuhaj, ráno šuhaj!

v okolních obcích i v jiných krajích a zemích. Od založení
se ve Škebli vystřídalo už více než 180 herců a dva režiséři.
Nyní tvoří soubor dvě skupiny divadelníků - současní studenti gymnázia (kteří hrají nejnovější inscenaci Baba a

Můžete nám blíže představit Vaši rodinu?
Manželka Marie je učitelkou hudby a dcera Alena studuje
druhým rokem práva v Olomouci.

dohrávají loňskou hru Klobouky) a bývalí studenti gymnázia (kteří si říkají Praškeble, hrají Sklenici a na jaře 2019

Co byste vzkázal žákům naší školy?

chtějí uvést premiéru nové hry Autíčko). V sezóně 2018–2019

Existují dvě věci, které se můžete naučit ovládat a vždycky

od nás tedy můžete uvidět čtyři inscenace a také se můžete

se vám to bude hodit - cizí jazyk a hudební nástroj. Naopak

zúčastnit Galavečeru Škeble, který se uskuteční 3. 5. 2019 v

kdo hraje dobře kulečník, špatně strávil mládí.

Kulturním domě v Lanškrouně u příležitosti dvacetiletého
výročí premiéry první hry našeho souboru (jíž byla Vest
Pocket Revue). Více o nás na: www.skeble-lanskroun.cz
Na divadle mě nejvíc baví tzv. „tahání káry“. Kdysi dávno
řecký divadelník Thespis tahal svou proslulou káru s diva-

Znáte náš školní časopis? Jak se Vám líbí?
Váš časopis znám z doslechu, ale nejsem jeho čtenář. Vím
ale, že má vynikající pověst, takže se o něj pořád tak dobře
starejte! Přeji vám hodně úspěchů v redakční práci!

delními věcmi od města k městu a byl sám sobě dramatikem,
režisérem, hercem i kulisákem. U ochotnických divadel (a

A nyní stručně:

tedy i u Škeble) to platí dodnes.
Oblíbené jídlo:
Vzpomínáte rád na školní léta?
Ano, samozřejmě. Ale to by bylo na dlouhé povídání.

Guláš Josefa Königa z Václavova
Oblíbená filmová pohádka:
Šíleně smutná princezna

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Zamlada jsem chtěl být astronomem. Potom odborným
historikem. Na vysokou školu jsem šel kvůli dějepisu, češtinu mi k tomu přidali. Profesionálním historikem nejsem,

Oblíbený film:
Někdo to rád horké
Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Arthur Ransome (Boj o ostrov, Trosečníci z Vlaštovky

protože neumím německy (to je vzhledem k našim dějinám

a deset dalších titulů)

dost zásadní nedostatek).

Oblíbený autor (kniha):
Ray Bradbury: Kaleidoskop

Co děláte ve volném čase? Jaké máte koníčky?
Kromě divadla, což je můj hlavní koníček, jsem trochu
činný v lanškrounském skautingu a taky občas brnkám
na pětistrunné banjo.

Oblíbený herec/herečka:
Marek Taclík / Andie MacDowell
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Bob Dylan / Zuzana Michnová
Oblíbený předmět ve škole:

Co Vám vadí na ostatních lidech?
Každý máme spoustu chyb, ale mně vadí ti, kteří záměrně
lžou ve veřejném prostoru.

Dějepis
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Rozhovor:
Jiří Werich Petrášek
Jiří Werich Petrášek – syn herce a spisovatele Jana Wericha

Můžete se nám blíže představit? Jaké je Vaše povolání?

Co děláte ve volném čase? Jakého máte koníčka?

Jsem ředitelem střední školy – Evropské obchodní akade-

Řediteluji, učím, moderuji, hraju v Praze v divadle, jezdím

mie v Děčíně a vysokoškolským učitelem. Ale také moderá-

se svými pořady po celé republice. A tak moc volného času

torem, hercem, spisovatelem.

není. Ale miluju od malička zvířata. Říká se, kdo má rád zvířata, má rád i lidi…myslím, že to může platit i obráceně. Já

Pracujete v oblasti školství. Jak moc se změ-

mám lidi rád a pokud jde o zvířata, od dětských let jsem při-

nili mladí lidé za dobu Vašeho působení?

nesl domů vše, co se nějak hýbalo – žábu, ježka, želvu a za

Mladí lidé se sami o sobě příliš nemění, jsou takoví, jako

svůj život jsem vystřídal ještěry, křečíky, psy, morčata, kočky,

jsme byli my. Mění se ale doba a ta je samozřejmě utváří. Je

osmáky, pavouky a jinou milou havěť, a to vše při jedné

více možností komunikace, spoustu věcí si mohou vyhle-

trpící manželce, která chytla alergii na vše, cokoliv jsem

dat, mnohem méně čtou. My jsme neměli mobilní telefony,

doma choval a časem možná alergii i na mě samotného. V

ale hltali jsme knihy, ze kterých jsme čerpali poznání. Ale

současné době chovám křečíky džungarské a Campbellovi,

nejsou o nic horší ani lepší, než byla naše generace.

mám chovnou stanici.

Jaké bylo Vaše vysněné povoláni?

Co Vám vadí na ostatních lidech?

Mě škola vždycky bavila a je fakt, že jsem míval pravidelně

Nesnáším, když se lidé hádají. Život sám přináší kolikrát

prospěch s vyznamenáním. Můj strýc Jaroslav Kratochvíl

mnohé problémy, a tak proč si ještě zhoršovat. Proto si mys-

tvrdil, že ze mě bude jednou školník anebo ředitel školy. A

lím, že člověk by měl s ostatními lidmi jednat tak, jak by

už tenkrát se vlastně z padesáti procent trefil. Jen tím škol-

chtěl, aby oni jednali s ním.

níkem jsem se nestal, protože vzhledem k mé naprosté nešikovnosti by to pro každou školu byla tragédie.

Zažil jste někdy nějaký trapas?

Vzpomínáte rád na školní léta? Prozradíte

zapomněl text písničky. A tak jsem jen tak pobroukával a

Mnohokrát. Naposledy při mém představení, kdy jsem
nám z nich nějakou zajímavost?
Na základní škole jsme měli slavnou spolužačku přímo ve
třídě, a to později uznávanou světovou tenisovou jedničku

dělal, že to tak má být. Až mi to zase nahodilo. Ale nakonec
vše dobře dopadlo, diváci měli pocit, že jsme to tak schválně
předělali.

Martinu Navrátilovou. Vážím si jí moc do dnešních dní, protože vždy zůstala skromnou a prima kamarádkou. Kdykoliv
přijede z USA, tak se jako spolužáci scházíme v Řevnicích a
je to moc prima. Nikdy nepřestala mluvit čistou češtinou na

Jaké je Vaše životní motto?
Úsměv nikdy netrvá věčně, ale radost v duši z něho dlouho
přetrvává. A proto se často usmívejme.

rozdíl od některých machrů, kteří tam jsou pár měsíců a už
mluví z frajeřiny s americkým přízvukem.

Co Vás napadne, když se řekne Lanškroun.
Víte o něm něco bližšího?

Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?

Lanškroun ve mně evokuje krásné vzpomínky na natáčení

Narození třetí vnučky. Není to žádná sranda, protože dcera

televizního seriálu Stopy života, kde jsem hrál ředitele firmy.

má teď tři holky, a tak se mají co otáčet. Ale je to veliká

Sešla se v tom seriálu prima herecká parta a byla i spousta

radost, vidět ty pokroky jaké děti postupně dělají. A u vnou-

legrace. Jinak se musím přiznat, že Lanškroun znám jen

čat je velká výhoda, protože si s nimi pohrajete a můžete je

velmi málo.

zase s klidem vrátit rodičům. To u vlastních dětí nejde.

EXTRA11

Co byste vzkázal žákům naší školy?

A nyní stručně:

Aby se jim líbilo ve škole. Protože člověk až když školu
opustí, tak teprve pochopí, co mu vše vlastně dala. Nejde o
to mít za každou cenu samé jedničky, ale naučit se vše do
života co je potřebné. A pak bych jim přál, aby žili poctivě a v
životě se uplatnili. Aby mohli dělat takovou práci, která by se

Oblíbené jídlo:
Svíčková
Oblíbená filmová pohádka:
Byl jednou jeden král

jim stala i koníčkem. Já jsem takové štěstí měl.

Oblíbený film:

Znáte nějaký jiný školní časopis? Nebo je náš Béda

Oblíbený autor (kniha) z dětství:

Hrabě Monte Christo s Gerardem Depardieu
první, který se Vám dostal do rukou? Jak se Vám líbí?
Znám, protože i v naší škole školní časopis máme. Ale z

Pleva: Malý Bobeš
Oblíbený autor (kniha):

Bédy mám opravdu radost a hezké pocity. Dostalo se mi do

Tolkien: Pán prstenů

rukou několik výtisků najednou a poctivě jsem je přečetl a

Oblíbený herec/herečka:

bylo to moc fajn. Přál bych časopisu hodně psaní chtivých
žáků a dlouhou životnost.

Miroslav Donutil
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
Karel Gott
Oblíbený předmět ve škole:
Angličtina
Děkuji za rozhovor.

Známé osobnosti
zdraví Bédu

tentokrát Kamila Nývltová a Josef Vojtek.
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Vlastní
tvorba žáků
Zrcadlo

Jsi jako já, když mám veselou náladu a podívám se na tebe.
Je to krásný pocit. Když jsem smutná, tak mi moc nepomáháš, ale vím, že jsi tu se mnou. Hraješ tolika barvami a tvářemi, že pokaždé, když tě vidím, mám chuť se zastavit a
zeptat se tě: „Jak se máš?“ Vím, že tvá odpověď je vždy pravdivá a upřímná. Když v tobě vidím ten veselý odraz, nemůžu
si pomoci a začnu s tebou někdy i mluvit a dělat různé
pohyby a ty mi to ihned oplatíš. Mám tě ráda, protože jsi
takové moje druhé já, i když se ti občas vyhýbám. Těším se
na další den, až k tobě přijdu a zjistím, jakou mám tvář.
Autorka:

PRO CHVÍLE ODDECHU

Tereza Blažeňaková z VIII. A

English page
February and Valentine’s Day

Únor a Den svatého Valentýna

Every February across the United States, United Kingdom

Každý únor slaví lidé v USA, Spojeném Království a dalších

and other places all around the world people celebrate

místech po celém světě Den svatého Valentýna. Je to svátek

Saint Valentine’s Day. It is a festival of romantic love

lásky a mnoho lidí si dává přáníčka, květiny nebo dárky.

and many people give cards, letters, flowers or presents.

Co víš o tomto slavném dni? Zkus odpovědět

What do you know about this famous day? Try to answer

na následující otázky. Hodně štěstí!

the questions. Good luck!
1. 1. When do we celebrate Saint Valentine’s
Day – day of people in love?
a. 4th February

5. 5. The name Valentine comes from
Latin. What does it mean?
a. kind and friendly

b. 14th February

b. strong and healthy

c.

c.

24th February

2. 2. How many valentine cards are exchanged every year?

helpful and smiling

6. 6. Saint Valentine’s Day may be derived from ancient

a. 150 million

pagan fertility (=plodnost) festival in Rome. Try to find

b. 100 million

out its name. It was also known as “Februa”.

c.

L _ _ _ _ _ _ _ _ A

50 million

3. 3. One legend says that Valentine was a

7. 7. The typical symbol of Valentine’s Day is a red or pink

priest who lived in the third century in Rome.

heart. Another symbol is a small figure with a bow and

Who was the emperor of this empire?

an arrow. What’s its name?

a.

Marcus Aurelius

C _ _ _ D

b. Caligula
c.

Claudius II

8. Try to complete this quote about love:
Anyone can catch your eye but it takes someone special

4. 4. This emperor banned marriages – he didn’t

to catch your

_ _ _ _ _ .

want the soldiers to have families. Soldier
without a family is a better soldier. But Valentine

What about you? Do you celebrate Saint Valentine’s Day?

continued performing marriages secretly.

Do you need a special day to say someone you love him

What finally happened to him? He was…

or her? We should say these nice words to our partners,

a. killed

family members or friends more often – you don’t have

b. expelled from Rome

to wait for Saint Valentine’s Day. But if you like this festival,

c.

enjoy it!

arrested and executed

Autorka:

p. uč. Martina Fiebigerová

PRO CHVÍLE ODDECHU13

Luštěnka slečny Adély
Co znamená německé slovo "Null"
Potravina se skořápkou
Ze sněhu stavíme …
Na borovici stromě rostou …
Král má na hlavě …
Strč prst skrz …
Kdo má svátek 26.dubna
Co znamená anglické slovo "silly"
Máme to mezi očima
Autorka:

Adéla Mičková z VIII.A

Únorová anglická luštěnka
Následovat
Den sv. Valentýna
				

Lavička

				

Deštník

				

Mrak

				

Déšť

				

Srdce

		

Století
Autorka:

Stela Vaníčková z VIII. A

Anglická luštěnka
slečny Adély
Pláž
Citron
Letadlo
Duha
Školní známka
Hra
Sluneční den
Autorka:

Adéla Mičková z VIII.A
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Zachariášova
německá
luštěnka

Pět
Dále
Zůstat
Správně
Pes
Osm
Vpravo

Autor:

Bédova
německá
luštěnka

Zachariáš Jan Nový ze VII. B

Pět
Červená
Zelená
Deset
Modrá
Čtyři
Devět
Žlutá
Černá
Patnáct
Sedm
Hnědá
Jedna
Bílá
Dvacet
Redakční tým Bédy

Jakubova
zvířecí
luštěnka

Zvíře s chobotem
Zvíře s dlouhým krkem
Předchůdce psa, žije v lese
Naše největší ryba
Je zrzatá a bystrá

Autor:

Jakub Hajzler ze VII. B
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Druhá zvířecí
luštěnka
Zvíře, které hodně plive
Je mazaná a chytrá
		

Ráda žere sýr
Můžeme na něm jezdit

Lasicovitá šelma

Jí ráda banány
Reaguje na červenou barvu
Král zvířat
Samice je krůta a samec je
Vypadá jako medvídek
Staví si hnízdo na komíně

Autorky:

Aneta Jusková a Lucie Pásztóvá z VI. A

Harry Potter
luštěnka
Dolores …
Grangerová …
		Lestrangeová …
Domácí skřítek …
Mc Gonagallová …
Pán zla …
			Longbottom …
			

Sirius …
Snape …

Autorka:

Andrea Olenočinová z VIII. A
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Únorová
luštěnka
… nad Orlicí
náš největší soused (země)
je to zelenina a je zelená
… Přemyslovců

hlavní město Slovenska
hlavní město Rakouska
město, ve kterém je naše škola
sova, která má přezdívku ,,král noci"

tři oříšky pro …
je v řekách, jezerech, rybnících, mořích a oceánech
máme ji v kuchyni a bereme si z ní jídlo
anglicky slon

zvíře s chobotem
…… maďal
bílý pták u rybníka
barva sněhu
Autorka:

Tereza Polášková z VIII. A

Autor:

Daniel Čalkovský ze VII. B

Danielova
luštěnka
Nejlepší přítel člověka
Skupina zvířat, která se podobají člověku
K zraku slouží
Kopeme si s ním
		

Bílé bonbonky
Velká řeka Jižní Ameriky

		

Řídí koňský povoz
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Pranostiky
hledej synonyma
Dělat

6

Ý

Užít

Ničit

9

S

Dopis

Malovat 12

B

Hovořit

Mluvit

1

P

Díl

Malý

8

O

Pustošit

Telefon 14

L

Mobil
Kreslit

Použít

7

R

Část

2

Ú Objevit

Najít

3

I

Vlas 13
List

5

3

6

9

12

1

8

14

7

2

9

14

13

5

8

14

8

Drobný

N Pracovat
E

Chlup

Autoři:

Martin Kubát, Nikola Kubátová a Simona Čalkovská ze VII. B

Hledáme slavné české
a moravské hrady a zámky
Dnes se podíváme na jeden z našich nejromantičtějších zámků jižních Čech, který stojí
na malém skalnatém ostrůvku, ze všech stran obklopeném vodami rybníka. V zámecké
expozici najdete portrét „nejošklivější“ ženy světa (1. část tajenky), zvané PYSKATÉ,
a také je zde vycpaná (2. část tajenky), pocházející ze Sibiře. Velice známá je pověst,
podle které čert zanechal na zdi (3. část tajenky) namalovaný kříž,
který nešel přemalovat.
1. část tajenky:
2.(- 8)+1 =

0,5% z 200 =

0,2 . (- 4) =

12+ (- 20) =

- 4 – (+2) =

-(- 18) – 24 =

- (-5) =

25 % z 16 =

1,7 + 1,3 =

10 % z 3 =

2 . 0,5 =

50 % z 16 =

- 12 – ( -4) =

0,5 % z 1000 =
300 % z 1 =
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2. část tajenky:

3. část tajenky:

0,3 . 2 =

4,5 % z 200 =

0,2 . 20 =

25 % z 20 =

1,6 . 2 =

-11 . 2 + 16 =

5 . 0,2 =

50 % ze 4 =

0,4 . 10 =

- 0,1 . 8 =

5 – 0,6 . 5 =

200 % z 1 =

200 : 1000 =

25 % z 80 =

2,5 . 2 + 50 . 0,1 =

1 % z 30 =
- 20 + 2 . 5 =

-5.3=

- 22 + 2 . 3,5 =

-3–4=
- 6 . (-2) =

2 % z 600 =

- 10 : (-5) =

- 17 + 11 =

32 – (+6) . 2 =

+2.(- 12 + 2) =

8 – (- 4) =

1 % z 60 =

12 – 16 =

- 10 + 3 =

- 3 – (-3 ) =

-5.6+3.5=

-21 + 14 =
–20 –15 –10 –8
Á

M

Ý

Y

–7 –6 –4 –0,8 0

0,2 0,3 0,6

1

2

3

3,2

4

5

8

9

10

12

20

E

N

T

V

É

Š

O

K

S

Z

Í

D

Ě

R

I

A

C

L

P

Hledaný zámek:

Autorka:

Kvíz:
Václav IV.
1. Kdy se narodil Václav IV.?
a. 26. 2. 1361
b. 25. 2. 1361
c.

24. 2. 1361

p. uč. Iveta Kantorová

3. V kolika letech byl korunován Václav
IV. na českého krále?
a. ve 4
b. ve 2
c.

ve 3

4. Kdy byl Václav IV. slavnostně uložen
v hrobce českých králů?
a. r. 1424
b. r. 1419
c.

r. 1421

2. Kdo jsou rodiče Václava IV.?
a.

Karel IV. a Anna Svídnická

5. Kdy zemřel Václav IV.?

b. Karel IV. a Johana Svídnická

a. 18. 8. 1419

c.

b. 16. 8. 1419

Karel V. a Alžběta Svídnická

c. 16. 8. 1418
Autor:

Adam Viskupič z IX. A
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Výherci z minulého čísla:
Str. 2

Lambada

1. místo: Jakub Špatenka, IX. B

Str. 22

Učitelská luštěnka (Smetanka)

Patrik Filipi, IV. B

2. místo: Eliška Málková, VIII. B
3. místo: Marie Oláhová, V. B

Str. 22

Luštěnka (Naše rodina)

1. místo: Adriana Jurečková, IV. B
Str. 3

Obrázek na vybarvení

1. místo: Jiří Holub, I. A

2. místo: Jakub Nagy, VI. B
3. místo: Ema Hudcová, IV. A

2. místo: Uong Thuy Ngan, I. A
3. místo: Jakub Beneš, VI. A

Str. 23

Lednová luštěnka (Vánoce)

Anna Marková, III. A
Str. 5

Výstava v muzeu (1a, 2c, 3c, 4a, 5b, 6b)

Patrik Paukert, V. B

Str. 23

Najdi 6 měsíců (leden, únor, březen, duben, červen, září)

1. místo: Týna Pluhařová, III. A
Str. 19

English page

2. místo: Natálie Netušilová, VIII. A

(1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6b, 7c, 8a, 9b, 10a, 11b. 12a)

3. místo: Vojta Hubálek, III. B

Leona Venzarová, IX. B
Str. 20

Hrady a zámky (Karlštejn)

Petr Vlček, VIII. A

i

Veškerá řešení soutěží vhazujte do Bédovy
schránky nejpozději do středy 20. února 2019.
Pozor: Řešení každého úkolu pište na samostatný
papír, uveďte své jméno a příjmení.

Str. 21

Pranostiky (Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu)

1. místo: Hana Kolomazníková, III. B
2. místo: Natálie Faltusová, V. B
3. místo: Viktorka Břízová, II. B
Str. 22

Anglická luštěnka (Friday)

Martin Prokop, V. A
Str. 22

Německá luštěnka (Januar)

Tereza Holubová, IV. A
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