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Dokresli a vybarvi obrázek
Napiš své jméno, příjmení
a třídu, vhoď do Bédovy
schránky a možná vyhraješ.

Autorka:

Nicola Kučerová ze IV. A

České celebrity zdraví Bédu
Tentokrát Nela Boudová

goo.gl/
ZKFu41
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Jsme nejlepší
v Pardubickém kraji
Na konci roku dostaly vysvědčení nejlepší školní časopisy
v Pardubickém kraji. Náš školní časopis získal v kategorii
1. a 2. stupně nejvyšší ocenění. Redakční tým Bédy tedy
slavil! Soutěž, kterou pořádá ve východních Čechách spolek
Altus, se konala pod záštitou vicepremiéra Pavla Bělohrádka.
Ředitel soutěže Roman Málek říká: „V letošním roce se změnily zásadně hodnotící kritéria a již se nehodnotilo v rámci
dílčích kritériích, ale celkový dojem časopisu. To se projevilo
někdy i do výsledků. Velmi mile porotu okouzlila stoupající
kvalita časopisů a článcích v nich.“ V letošním roce v porotě
zasedl radní Pardubického kraje Pavel Šotola, europoslanec
Tomáš Zdechovský a nově lékař Vít Ulrych. Každý z nich
hodnotil časopisy samostatně a následně došlo ke zpracování výsledků. Béda tedy postupuje do celostátního kola,
které proběhne v listopadu v Brně. Tak nám držte pěsti!
Autorka:

P. uč. Eva Doubravská

Malování
na chodníku
Letošní Malování na chodníku, tradiční akce školní
družiny ke Dni dětí, bylo zaměřeno na malování zvířátek.
Oblíbené téma přijaly děti s nadšením. Chodník se zaplnil
tučňáky, chobotnicí, žraloky, domácími mazlíčky i křehkými motýly. Všem se moc povedlo ztvárnit právě to své
oblíbené zvířátko. Vítězové obdrželi ceny, diplomy, medaile,
všichni si odnesli malou sladkost a hlavně velkou pochvalu.
Škoda jen, že nám víkendový déšť tu krásu smyl.

Autorka: P. vych. Zdeňka Ambrožová
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Školní výlet loňských
druháčků – Šiklův mlýn
Letos jsme si nedokázali představit lepší oslavu Dne dětí
než návštěvu westernlandu Šiklův mlýn. Již v 7 hodin ráno
jsme nasedli do autobusu a ujížděli směr Vysočina. Projížděli
jsme krásnou krajinou a asi za 2 hodiny dorazili do cíle.
Hned u vstupní brány jsme dostali kartičku s čísly. Celou
cestu do mlýna lemovaly kvízové otázky týkající se života
indiánů a kovbojů. Skoro všechny jsme našli – jen zapeklitá
otázka č. 13 zůstala skryta všem školám. Po krásném uvítání jsme navštívili indiánskou vesničku, potom si zatančili kovbojský tanec a zasoutěžili ve filmových melodiích.
Po návštěvě všech atrakcí nás čekalo divadlo opět na téma
kovbojové a indiáni. Tam si také zasoutěžili žáci naší školy
v chytání lasem a byli úspěšní, nikdo je nechytil. Dále jsme
viděli různá vystoupení s lasem, bičem, revolvery a další
zajímavé věci. Výlet byl opět fajn, hodně věcí jsme se naučili, vyzkoušeli a dozvěděli. Trošku připálení, hodně špinaví,
ale spokojení jsme až v podvečer odjížděli domů.

Autorky: P. uč. Markéta Dvořáčková a Věra Kubelková
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Výlet do moravské
metropole
Den dětí si žáci loňských třetích tříd opravdu užili. Rozjeli
se do Brna. První cesta vedla do Janáčkova divadla, které nás
ohromilo svou velikostí, leskem i scénou. Kouzelná baletní
pohádka Sněhurka nás zcela pohltila. Hudba, tanec, kostýmy, choreografie byly tak úžasné, že mluvené slovo by bylo
v tomto případě zcela zbytečné. Další naše cesta směřovala
do VIDA centra. Vědecký zábavný park se nám představil
interaktivní expozicí (170 exponátů). Nevěděli jsme, co si
máme vyzkoušet dříve - písečnou bouři, rozpoutat tornádo,
odpálit vodíkovou bombu, zvyšovat vodní hladinu pomocí
zdymadla či zažít zemětřesení. To vše se nám nabízelo.
Z Brna jsme odjížděli plni nových zážitků. Lépe strávený
Den dětí jsme si nemohli přát.

Autorky:

P. uč. Romana Prokopová a Zuzana Marková
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Výlet loňských čtvrtých tříd
do Toulovcových Maštalí
Koncem loňského školního roku čekali žáci čtvrtých tříd
celí natěšení před školou na autobus. Ptáte se proč? Čekal
je zajímavý výlet do Ekocentra Pasíčka a Toulovcových
Maštalí.
V Ekocentru Pasíčka se nachází záchranná stanice
volně žijících živočichů. Zde nás provedla slečna, která se
tam o zraněná zvířátka stará. Viděli jsme mnoho zvířátek
a vyslechli jsme si jejich smutné příběhy. Tato zvířata
už se do volné přírody vrátit nemohou, protože jsou zvyklá
na člověka. Setkali jsme se zde např. s kunou skalní, kunou
lesní, rysem ostrovidem, havranem polním, krkavcem,
jezevcem lesním, veverkou obecnou, liškou obecnou, výrem
velkým a psíkem mývalovitým. Prožili jsme zde zajímavé
dopoledne.
Po obědě jsme se přesunuli do Boru u Skutče, který byl
výchozím místem pro náš dobrodružný turistický výšlap.
Paní učitelka si pro nás připravila pracovní listy, které jsme
ve skupinkách vyplňovali. Museli jsme dávat dobrý pozor
na to, co paní učitelka vypráví, protože na trase nebyly
žádné naučné tabule. Cestou jsme si důkladně prověřili naši
fyzickou zdatnost, obratnost a na některých místech jsme si
zahráli i trochu na horolezce. Na místě zvaném Hrnčířova
skála jsme si prošli skalní bludiště a některá místa byla
schůdná pouze pro velmi štíhlé osoby (tzv. myší díry).
Naše trasa byla dost náročná, samé kořeny, kameny, šišky,
které se nám pletly pod nohy. Přesto se nám výlet moc líbil
a chtěli bychom se na toto místo ještě někdy vrátit.

Autoři: Žáci loňské IV. B a p. uč. Lenka Žáková
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Školní výlet
loňských pátých tříd
…V pátek jsme jeli na Sněžku. V 7:10 jsme vyjeli a jeli asi dvě a půl hodiny. Když jsme dojeli
do Krkonoš, tak jsme začali šlapat. Viděli jsme jezírko, bobovou dráhu, lanovou dráhu…

Míra Martinec

…Cesta ze začátku byla dobrá, protože to byla rovinka. Pak to bylo horší, protože to bylo
pořád do kopce. Cestou jsme viděli lamy a ovce…

Linda Vondrová

…Cestou jsme dělali menší přestávky. Bylo vidět pěkně daleko a bylo to krásný. Ani mi tam
nebyla zima, jen hodně foukalo. Nahoře jsme viděli i sníh…

Dan Felcman

…Když jsme šli na nejvyšší bod Sněžky, mohli jsme si vybrat, jestli půjdeme těžší cestou
přímo nebo lehčí přes Polsko. Když jsme vylezli nahoru, dívali jsme se dalekohledem …

Jakub Kučík

Po cestě dolů jsme se stavili v chatě Růžohorky, koupili si jídlo, většinou borůvkové knedlíky. A pak jsme pokračovali v cestě dolů po kamenech…..

Michal Doleček

…Bylo to super, povídali jsme si, tak to nebylo tak hrozný. A taky mi přišlo, že cesta dolů
byla horší, protože tam byly tak hrozný schody z kamení, že jsem skoro umřel ….

Z prací žáků loňské V. B vybrala L. Pluhařová

Fotografie:

P. uč L. Žáková

Martin Kubát
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VI. A v kempu na Knoflíku
Na závěr školního roku si VI. A vyšla na výlet. Cílem byl
kemp Knoflík. Po příchodu jsme se rozdělili do čtyř skupin
a začali soutěžit. Nejprve nás čekalo vyluštění šifrované
zprávy, potom proběhlo několik „běhacích her“ a následoval
boj družstev na beachvolejbalovém hřišti. Před polednem
jsme si ještě zahráli nám dosud neznámou hru s názvem
Ukláněná, něco sladkého i slaného nakoupili a vydali se
zpět ke škole. Vyhodnocení soutěží, předání diplomů a drobných cen jednotlivým družstvům proběhlo následující den
ve škole. Takto strávený závěr roku byl příjemný, svítilo sluníčko, měli jsme dobrou náladu a venku se nám líbilo.

Autoři: Žáci loňské VI. A

VI. B na minigolfu
Ráno jsme se sešli v osm hodin a od školy jsme se vydali

Byli jsme tam asi hodinu a půl a pak jsme pokračovali

kolem „kruháku“ až na minigolf. Na minigolfu jsme si to

k rybníkům. Tam jsme krmili kačeny a smočili si nohy.

strašně užili a koupili jsme si ledovou tříšť nebo párek

Házeli jsme žabky a stříkali na sebe vodu. Cestou zpátky

v rohlíku. Ve skupinkách jsme obcházeli jednotlivá stanovi-

jsme si povídali a pouštěli si písničky. V růžovém stánku

ště a snažili se, aby míček skončil co nejrychleji na správném

jsme si všichni dali zmrzlinu a pak jsme se vraceli do školy.

místě. Někdy se i zadařilo, někdy míček prostě neposlouchal.

Celý den se nám moc líbil.

Autorka:

Kateřina Chládková, loňská VI. B

10AKCE

Den dětí
s IZS Ústí nad Orlicí
První červnový pátek vyrazily loňské sedmé třídy spolu se
svými vyučujícími oslavit Den dětí do ústeckého aquaparku.
Zde se nám představily jednotlivé složky integrovaného
záchranného systému – Policie České republiky, Hasičský
záchranný sbor, Český červený kříž a jejich partneři Armáda
ČR, BESIP, Česká průmyslová pojišťovna, Pražská plynárenská a Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí.
Přečtěte si, jak nám tento den líbil:
• Líbilo se mi to. Asi nejvíc jsem si užila střelbu ze vzduchovky. Jelikož střelbu trénuji, čekala jsme lepší výsledky,
než jsem nakonec měla (jeden zásah). Měli tam totiž dost
těžké spouště, a tak jsme vždy při výstřelu omylem hýbla
hlavní. Dále se mi taky líbilo hledání min. Bylo to takový
„vzrůšo“. Celkově všechny atrakce byly super, ale trochu mě
mrzelo, že jsem nestihla všechny.
• Nejvíce se mi líbilo házení granátem a potom hledání
miny v pískovišti. Nelíbilo se mi střílení na terč. Střílení
ze vzduchovky jsem už nestihl.
• Nejvíce se mi líbilo u vojáků. Možná to bylo tím, že jsme
nikam jinam nestihli jít. Ale byla tam spousta dalších zajímavých stanovišť.
• Vtipné bylo, když jsme tam začali zpívat a křičet. Nejvíc
mně tam chutnala ledová tříšť.
• V Ústí nad Orlicí se mi líbilo. Bylo tam mnoho stanovišť,
kde jsme si mohli vyzkoušet různé věci, třeba házení granátem, nafukování balónků, střílení ze vzduchovky nebo
poskytnutí první pomoci. Po splnění úkolů na různých stanovištích jsme si mohli vybrat odměnu. Mně se nejvíc líbilo
vojenské stanoviště.
• Nejvíce se mi líbilo to vojenské auto. Bylo teplo, takže v
tom autě byl příjemný chládek. Potom tam chodil červený
mrož a rozdával malým dětem nanuky. Bylo to fajn.

Autoři:

Žáci loňských sedmých tříd
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Bleší trhy
Takovou pravou „blešárnu“ si už tradičně užili žáci loňských čtvrtých a pátých tříd. Společně vytvořili veliké trhy
s množstvím věcí, které už jim doma jen překážejí a jinému
udělají velkou radost. A věřte mi - tomu se nedá odolat!

Autorka: P. uč. Dana Kačerovská

Jaké je to na
„druhé straně“?
Jaké je to „na druhé straně“ třídy si vyzkoušeli žáci loňské IX. A, když si vyměnili na jeden den role učitele a žáka.
Roli paní učitelky si přišli vyzkoušet do loňské třídy IV. A.
Jak se jim dařilo a jaké měli pocity v nové situaci si můžete
sami přečíst:
Učilo se mi tam opravdu dobře. Byla jsem nervózní, ale bylo to zase něco nového.

Petra Dolečková

Bylo zvláštní být zase na chvíli v roli učitele, ale jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet.
Jinak žáčci byli skvělí a hezky pracovali.

Valérie Anna Volosová

Moc mě to bavilo a žáci byli moc šikovní. Byla to nová zkušenost, ale nikdy nechci být
učitelka.

Tereza Kopecká

Když jsme přišli na první hodinu, všichni na nás koukali a já byla nervózní. Ale čtvrťáčci
jsou velmi šikovní, a tak hned pochopili a pilně pracovali. Bylo úžasné si zkusit něco takového, ale radši bych nechtěla učit.

Michaela Skalická

Líbilo se mi to. Ale byla jsem hrozně nervózní. Trochu jsem se v tom plácala a nevěděla, jak
je mám zaujmout. Byli moc šikovní.

Kristýna Maiová

Bylo to fajn. Byla jsem docela hodně nervózní a čtvrťáci byli pomalu chytřejší než my,
deváťáci.

Natálie Křížková
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Programátoři
na „Smetance“
Den s Bédou
Máte zájem vyzkoušet si jaké to je být programátorem?

Nyní máte jedinečnou možnost. Ve čtvrtek 8. června 2017

dorazili na naši školu pan starosta Mgr. Radim Vetchý, předseda správní rady Nadačního fondu micro:la Ing. Tomáš

Ke Dni dětí se letos konal již 3. ročník soutěže žáků 2. stupně

Zedníček Ph.D. a zástupci z firem Sanela a Komfi. Účelem

s názvem „Den s Bédou“ (více na www.zsbs.cz ). Vy si můžete

této návštěvy bylo předání sponzorského daru v podobě

přečíst hodnocení přímých účastníků akce v tomto článku.

mikropočítačů s názvem BBC micro:bit.
Co to vlastně ten „microbit“ je a k čemu slouží? BBC micro:-

Na Dni s Bédou se sešli zástupci všech tříd 2. stupně, aby

bit je kapesní programovatelný počítač se sensorem pohybu,

společně oslavili další rok trvání časopisu Béda. Byly pro ně

zabudovaným kompasem a bluetooth. BBC micro:bit umí

připraveny soutěže, různé hádanky a křížovky, díky kterým

komunikovat s mobilem, tabletem i počítačem. Programovat

získávali body. Závěrečné kolo patřilo soutěži s názvem

se dá ve čtyřech různých programovacích softwarech na

Riskuj s otázkami zaměřenými na historii a současnost

různých úrovních programování, od jednoduchého objekto-

školy, učitelský sbor a především na školní časopis Béda,

vého programování, microPython, JAVA skript po C++. Cílem

který vychází již 22 let. Pro účastníky byly připraveny hod-

projektu je především zvýšení zájmu o techniku u mladých

notné odměny. Mně se líbilo, že se mohli žáci devátých tříd

lidí.

stát diváky a po celou dobu soutěže se mohli dívat. Byly pro

V roce 2016 byl tento mini počítač rozdán zdarma všem
žákům 7. tříd ve Velké Británii a rychle se šíří po celém světě.
Ing. Zedníček je spoluzakladatelem nadačního fondu, jenž
zajišťuje sponzory, kteří umožní rozšíření těchto mikropočítačů v českých školách. Lanškrounské školy jsou jedny
z prvních v ČR, které tyto mikropočítače obdržely. U nás
na „Smetance“ již prvním zájemcům z řad žáků 7. a 8. tříd
byly micro:bity zapůjčeny, aby si osvojili základy programování. Pokud žáci splní zadané úkoly, micro:bit jim již zůstane.
Pevně doufám, že jejich zájem a nadšení neopadne a budeme
se scházet nad novými nápady i v průběhu příštího roku.
Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří se na tomto
projektu podílejí a umožnili našim dětem seznámit se
s micro:bitem. Pro více informací můžete navštívit webové
stránky www.microla.cz

Autor:

P. uč. Luděk Jansa

ně dokonce nachystány i divácké soutěže. Celkově byl Den
s Bédou super.
Autorka:

Valérie Anna Volosová, bývalá IX. A
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Přečtěte si reakce účastníků Dne s Bédou:
• Den s Bédou byl fajn, ale mrzelo mě, že se ukázalo, jak
někteří z nás moc „neumí“.
• Celkem dobré a chtělo by to opakovat.
• Den s Bédou byl fajn, líbilo se mi to, nic bych neměnil.
• Všechno super!
• Den s Bédou je super, rozhodně to zabaví žáky všech tříd.
Pokračovala bych v tom. Nejvíc se mi líbí hádání jmen a příjmení učitelů.
• Den se mi líbil, zábavná akce, vtipná, spousta srandy. Líbí
se mi zapojení všech tříd druhého stupně.
• Z pohledu poroty se mi to líbilo. Celkově je to dobrý nápad
takto vyzkoušet žáky, co vědí o své škole. A i ceny byly
dobré!
• Skvělý den plný zábavy.
• Uteklo to docela rychle. Nelíbilo se mi poslední kolo, protože úplně změnilo výsledky. Soutěže byly hezké a žáci byli
šikovní.
• Bylo to super. Nesoutěžila jsem, ale líbilo se mi, když jsem
tam mohla zůstat a dívat se.
• Bylo to fajn, mohlo by to být častěji.
• Bylo to super, zábava a legrace. Moc jsem si to užila. Budu
na to vzpomínat. Soutěže byly zajímavé a pak jsem se dozvěděla i hodně věcí.
• Bylo tam super, i když jsem se jednom koukal. Některé
otázky nebo úkoly byly dost zapeklité. Ale myslím, že si to
všichni užili.
• Mně se to líbilo, je fajn, že tu akci pořádáte každý rok.

Autoři:

Žáci loňských devátých tříd
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Sportovní úspěchy
žáků I. stupně
Koncem loňského školního roku se 14 borců z 1. stupně rozjelo do Rudoltic. Výprava to byla nevelká, zato velmi úspěšná.
Naši sportovci „sklidili“ medailovou úrodu na atletickém poli.
Soutěžili v hodech, skocích a bězích na 60m, 300m, 600m,
900m. A jaká byla celková bilance? 17 medailí se zalesklo
na hrudích našich atletů. Desetkrát stáli na nejvyšší metě.
Vítězové byli odměněni nejenom medailí, ale i pohárem.
Ke zlatým plackám přibyly i čtyři stříbrné a tři bronzové
kovy, které jsme si z Rudoltic odváželi. Nejúspěšnějšími
sportovci byli David Krystl - dvakrát okusil vítězství v běhu
(60m a 300m) a Adam Vítek, který získal dvě zlata (v běhu
na 60m a ve skoku dalekém). Všichni jsme si tento den
velmi užili.
Sportovcům gratulujeme!

Autorka: P. uč. Romana Prokopová

Super výhra!
Pondělí 5. června 2017 bylo dlouho očekávaným dnem

Třešničkou na dortu však měla být výhra v soutěži s názvem

pro žáky ZŠ Smetanova. Tento den je navštívili zástupci

Srdcem spolu, kde se jim podařilo obsadit 1. a 2. místo díky

McDonald´s Cupu - turnajové soutěže žákovských fotbalo-

zasílaným hlasům pro oblíbený tým. Mladší žáčci vyhráli

vých týmů. V letošním roce, ve 20. ročníku soutěže, se žáci

pětidenní pobyt na fotbalovém kempu a starší žáci se

ZŠ Smetany umístili v okresním kole na krásném 3. místě.

dokonce podívali na ME 21. Společně s našimi hráči nastupovali na trávník před zápasem s německou reprezentací!
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám posílali
hlasy a drželi pěsti!

Autorky:

P. uč. Dana Kačerovská a Romana Prokopová
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Atletické přebory
II. stupně
Stadion Romana Šebrleho obsadila opět po roce řada

Mladší žáci:

malých i velkých sportovců. Konaly se zde další Atletické

• 60 m: 		

přebory II. stupně ZŠ B. Smetany, v pořadí již jedenácté.

					

Více než stovka žáků soutěžila v běhu na 60m, skoku dale- • skok daleký:

2. Dušek Matyas 8,21 s,
6. Szlama Marek 8,77 s
2. Dušek Matyas 4,56 m,

kém, hodu míčkem, v běhu na 1500m a smíšené štafetě

					

8. Kern Vojtěch 4,00 m,

na 4x200m. Ti nejlepší byli oceněni drobnou cenou. Bylo

					

9. Szlama Marek 3,97 m

dosaženo spousty kvalitních školních výkonů. Pro některé

• hod míčkem: 5. Chládek Jonáš 47 m, 			

žáky a žákyně závody sloužily jako příprava na přebory lan-

					

škrounských škol. Jak vše dopadlo? „Klikněte“ na facebook • 1500 m:

9. Kalandra Dominik 42,90 m
1. Skalický Vojtěch 5,20 s

školy na stránkách www.zsbs.cz nebo sejměte QR-code a

• skok vysoký: 2. Skalický Vojtěch 1,35 m,

najděte si z těchto přeborů video. O týden později se soutěžilo

					

na Atletických přeborech lanškrounských škol. Výsledky

Mladší žákyně:

můžete zhlédnout ve vedlejším sloupci.

3. Dušek Matyas 1,35 m

• 60 m: 		

1. Habigerová Simona 8,69 s,

					

4. Mičková Adéla 9,03 s

					

7. Kačmariková Klára 9,27 s

• skok daleký:

1. Martincová Adéla 4,12 m,

					

4. Bergerová Vendula 3,81 m,

					

5. Mičková Adéla 3,78 m

• hod míčkem: 1. Habigerová Simona 37,69 m,
					

4. Švecová Valentina 33,24 m

• skok vysoký: 1. Bergerová Vendula 1,36 m,
					

6. Mičková Adéla 1,20 m,

					

8. Klímová Melánie 1,15 m

Starší žáci:
• 60 m: 		

1. Tesař Dominik 7,28 s,

					

7. Majer Lukáš 8,04 s

• skok daleký:

1. Tesař Dominik 5,18 m,

					

9. Kunc Michael 4,88 m,

					

11. Smejkal Jakub 4,36 m

• vrh koulí:

6. Prokop Daniel 9,55 m

• výška:

5. Majer Lukáš 1,53 m

• 1500 m:

5. Smejkal Jakub 5:38 s

Starší žákyně:
• 60 m: 		

3. Filová Tereza 8,89 s,

					

8. Svatošová Julie 9,34 s,

					

11. Voborná Tereza 9,72 s

• skok daleký:

7. Ullverová Anita 3,99 m,

					

8. Filová Tereza 3,77 m,

					

10. Voborná Tereza 3,30 m

• hod míčkem: 2. Langerová Sabina 42,88 m,
					

Knápková Barbora 37,71 m

• výška:

6. Ullverová Anita 1,28 m,

					

8. Kopsová Anita 1,25 m,

					

9. Svatošová Julie 1,20 m

Autor:

P. uč. Pavel Dobšíček
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Rozhovor:
Marie Borkovcová
1. Jaké bylo Vaše vysněné povoláni?
Chtěla jsem být učitelkou nebo lékařkou.

7. Jaké je Vaše životní krédo?
Rodina, ta je nejdůležitější! Vychovat dobře své děti,
v mém případě syna, který už je dospělý. Buď užitečná

2. Nyní jste ředitelkou lanškrounského muzea.

ve prospěch města a jeho historie, neboť práce je mým

Můžete nám říci, v čem spočívá Vaše práce?

velkým koníčkem.

Zodpovídám za provoz a rozvoj této instituce, za muzejní

Co děláš, dělej s nadšením a na maximum.

sbírky a další majetek. Vykonávám odborné činnosti,
jako např. průvodcovské, vzdělávací, sbírkotvorné,

8. Jaké akce plánujete v nebližší době v muzeu?

publikační a výstavnické. Podílela jsem se na vzniku

Připravujeme výstavu Pověsti, strašidla a tajemná místa

nových stálých expozic. Spolu s kolegy instalujeme

Lanškrouna, na které představí loutky Hana Kozubová.

výstavy, připravujeme odborné materiály a knihy

K výstavě jsme vydali také průvodce pro děti,

o městě Lanškrouně, píši granty na vydání knih,

který bude sloužit k propagaci památek a pověstí města

průvodců a restaurování sbírek. Také organizuji různé

a stolní hru. Pokřtíme novou obrazovou vícejazyčnou

historické a folklorní akce ve městě, iniciuji umístění

publikaci o městě – Lanškroun – město polyhistora

pamětních desek věnovaných osobnostem města.

Jana Marka Marciho z Kronlandu (1595-1667).

Pomáhám studentům se seminárními, bakalářskými
a diplomovými pracemi. Spolupracuji s médii atd.

9. Co byste vzkázala žákům naší školy?
Pilně se učte, nikdy nevíte, co se Vám bude v budoucnu

3. Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka?

hodit! Mějte v úctě své učitele a nezlobte!!! Zdá

Již 25 let zpívám v Lanškrounském smíšeném

se mi, že s morálkou ve škole je to v současnosti

sboru, velice ráda cestuji po Evropě a navštěvuji

horší než za našich časů. Ale nezapomeňte se

památky, galerie a muzea. Ráda čtu a vařím podle

smát! Nezapomeňte navštěvovat muzeum!

nových receptů, podívám se na dobrý film.
10. Znáte náš školní časopis? Jak se Vám líbí?
4. Vzpomínáte ráda na školní léta?

Sleduji ho již dlouho a blahopřeji. Dobře vím, že je

Prozradíte nám z nich nějakou zajímavost?

nejdůležitější v jeho vydávání vydržet, nacházet vhodná

Do školy jsem chodila ráda, byla jsem zvídavý typ

i zábavná témata, což se Vám daří.

a učení mě bavilo. Navštěvovala jsem různé kroužky

Není moc škol, které vydávají pravidelně časopis.

a také hudební školu, hrála jsem na housle. Jezdila jsem

Takto máte zdokumentovánu svou činnost.

na soutěže v recitaci, v poznávání rostlin. Čtenářský
kroužek při místní knihovně byl pro mě nejoblíbenější.

Oblíbené jídlo:
saláty, ryby, slávky, tatarský biftek atd.

5. Co Vám vadí na ostatních lidech?
Nemám ráda faleš, neplnění slibů, nespolehlivost.

Oblíbená filmová pohádka:
Sůl nad zlato
Oblíbený film:

6. Zažila jste někdy nějaký trapas?
Určitě a bylo jich několik. Kolegové mě zamkli
v tehdy ještě rekonstruované budově muzea a já jsem

ze starší doby – Slunce, seno, jahody;
Slunce, seno, erotika, z poslední – Jan Masaryk
Oblíbené knihy z dětství:

měla uvádět v kulturním domě koncert ZUŠ, naštěstí

mayovky a verneovky.

vše dobře dopadlo. Také jsem někoho přejmenovala

Kniha, která mě v poslední době zaujala:

při představování, např. pana Prossera na Possera,

Markus Zusak: Zlodějka knih

polského řezbáře Kurowského na Kurewského…

Oblíbený zpěvák(zpěvačka):
Marie Rottrová, Miro Žbirka
Oblíbený předmět ve škole:
český jazyk a literatura, dějepis, zeměpis

Autoři:

Redakce Bédy a Marie Borkovcová
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Německá obrázková
luštěnka
2.

1.

3.

1.
2.
3.

4.

5.

4.
5.

6.

6.

Autorka:

Barbora Břízová z IX. B

Obrázková luštěnka
1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Autorka:

Zářijová
luštěnka

Klára Ptáčková z VIII. A

Co se jí na Vánoce?
Co se oslavuje na sv. Valentýna?
Kdo je pro mě babiččino dítě?
Které zvíře skáče po stromech?
Co si oblékají děvčata?
Které zvíře žije v lese a má rezavou srst?

Autorka:

Anežka Skalická a Eliška Martincová ze IV. A
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Zábavná luštěnka
opak starý
zaklínadlo
kočkovitá …
suchá tráva

tekutina v těle
hmyz s křídly
bydlíme v něm
nosí čelenku
zmrzlina na tyčince
píšeme na ni ve škole

Autorka:

Kája Kseňáková ze IV. A

Zeměpisná luštěnka
Doplň do luštěnky hlavní města:

USA
Čína
Velká Británie

Švédsko
Irsko
Švýcarsko
Irák
Kanada
Norsko
Německo

Autor:

Tomáš Polášek z IX. A
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Loučí se s Vámi
loňský redakční tým
Příští číslo pro vás budou připravovat již noví členové.
Zájemci o práci v redakci školního časopisu Béda se mohou
přihlásit do publicistického kroužku. První schůzka v letošním školním roce se koná ve středu 13. září 2017 v učebně NJ
od druhé hodiny odpoledne. Pokud chceš pracovat v redakčním týmu, vyplň přihlášku a odevzdej ji v kanceláři školy.
Přihlášku nalezneš v letáčku nabídky DDM Lanškroun nebo
si ji můžeš vyzvednou u p. uč. Evy Doubravské.

Redakce Bédy

Výherci z minulého čísla:
str. 2 Lambada
1. místo: Lucie Knápková, VII. A
2. místo: Adam Jobák, V. B

str. 20 Anglická luštěnka
slečny Valérie (END OF SCHOOL)
Zdeněk Hudec, VII. B

3. místo: Natálie Faltusová, IV. B
str. 21 Obrázková luštěnka (DEN DĚTÍ)
str. 3 Obrázek na vybarvení

1. místo: Tereza Gildainová, IV. B

1. místo: Gabriela Horálková, IV. B

2. místo: Kristýna Pospíšilová, III. A

2. místo: Eliška Marklová, VII. A

3. místo: Sára Šebrlová, V. B

3. místo: Vendula Popelářová, II. B
str. 22 Osmisměrka (SVÍTÍ SLUNCE)
str. 19 Červnová luštěnka (ČERVEN)

1. místo: Adam Vítek, V. A

1. místo: Eliška Skalická, IV. A

2. místo: David Hejcman, III. B

2. místo: Pepa Hofman, IV. B

3. místo: Hana Šemberová, V. A

3. místo: Eliška Martincová, IV. A
str. 22 Červnový kvíz (1a, 2b, 3b, 4a, 5b
str. 19 Německá luštěnka (FERIEN)
Tereza Holubcová, III. A

1. místo: Eliška Málková, VII. B
2. místo: Mariana Kučerová, IV. B
3. místo: Tereza Blažeňaková, VII. A

str. 20 Anglická luštěnka slečny Adély (HOLIDAY)
1. místo: Petr Vlček, VII. A
2. místo: Lucie Knápková, VII. A
3. místo: Petr Šípek, VII. B

str. 22 Co sem nepatří (ČERVEN)
1. místo: Petra Dubovská, V. B
2. místo: Daniel Ščučka, V. A
3. místo: Natálie Faltusová, IV. B

str. 20 Anglická luštěnka slečny Stely (HOLIDAYS)
Adéla Klimešová, VI. A

str. 23 Hledáme slavné světové město (DILLÍ, INDIE)
Nemá výherce

i

Veškerá řešení soutěží vhazujte

Toto i starší vydání časopisu můžete

do Bédovy schránky nejpozději

zhlédnout na goo.gl/Cx5ECz

do středy 20. září 2017.

Své příspěvky můžete posílat také
na náš email skola.beda@seznam.cz

Pozor:

Distribuci školního časopisu žáků

Řešení každého úkolu pište na samostatný

ZŠ B. Smetany zajištuje pro veřejnost

papír, uveďte své jméno a příjmení.

trafika na autobusovém nádraží.

Školní časopis Béda vychází 1x měsíčně. Vydává: Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, 563 01 Lanškroun,
IČO: 61234176, e-mail: skola.beda@seznam.cz. Vydáno v Lanškrouně dne 14. června 2017. Uzávěrka dalšího čísla je středa 20.
září 2017. Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o. 5. května 1010, 563 01 Lanškroun. Evidenční číslo: MK ČR E 22723.

Jan Frank
F+J elektro
sdružení

