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Naši chlapci na hřišti ME 21 v polském Tychy
Čtěte na straně č. 6
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Dokresli a vybarvi obrázek 

Autorka: Klára Žáčková z IX. A

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

Tentokrát Dasha, Ewa Farna a Vladimír Hron

Učinkující z Lanškrounské 
kopy zdraví Bédu

https://goo.gl/UjUX5Zhttps://goo.gl/MWnGLGhttps://goo.gl/WQyzuX
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Pobyt plný nezvyklých 
zážitků v Oucmanicích

Poslední červnové dny strávili žáci loňské IV. A  
v Ekocentru v Oucmanicích. Byly to dva dny strávené  
v krásném prostředí a naplněné činnostmi, které jinde už 
děti nezažijí. Řezaly si dřevo, štípaly polena, topily v peci, 
vyráběly si tvaroh a máslo, pekly koláče a poznávaly les. 
Takové učení je opravdu zábava!

Autorka: P. uč. Dana Kačerovská

Měli jsme nádherný program a bylo to tam zábavný  
a jsem šťastný, že jsem tam byl.

Názory dětí:

V Oucmanicích se nám líbilo, bylo to hezké. Nejvíc 
nás bavilo dělat koláč a chutnal nám. Pokoje se nám 
líbily a vařili taky dobře. Rádi bychom tam jeli ještě 
jednou, ale na víc dní. Bylo nám tam dobře.

Doporučuji.

Moc se mi tam líbilo. Dělali jsme koláče. Spali jsme 
na pokojích. Jídlo taky měli dobré. Byli jsme ve sku-
pinkách, spolupracovali jsme. Bylo to super.

V Oucmanicích to bylo super. Bylo tam hezký počasí, 
ale chvilkama i pršelo. Zkoušeli jsme si hodně věcí, 
třeba mlít mouku nebo jsme si upekli koláč, sami 
jsme si vytvarovali těsto. Pak jsem na ten koláč dal 
mák a posypal křupkama. Bylo to super, chtěl bych 
tam jet znovu.
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Prázdniny  
v Darovanském dvoře

První prázdninový týden začal pro 13 kluků a jednu 
dívku přímo pohádkově. Díky soutěži  Srdcem spolu 
vyhráli fotbalový kemp. Cesta našich „Smetaňáčků“ vedla  
do Darovanského dvora. V krásném golfovém areálu nás čekal 
tým profesionálních trenérů, kteří prošli Coerver Coahingem. 
Ten zaznamenal revoluci v tréninku fotbalu. Cílem je doved-
nost, technika, rychlost, vnímání, rozhodování, charakter  
a síla. Tyto kvality trenéři rozvíjeli. 

Naše budoucí fotbalové naděje přijel navštívit i trenér 
Pavel Vrba, který vedl českou fotbalovou reprezentaci.  
V současné době působí ve Viktorii Plzeň. 

Celý týden byl plný herních fotbalových činností.  Mechový 
trávník se na několik hodin zaplnil chlapci ze všech koutů 
České republiky. Kluci si fotbal užívali, byl zábavný, plný 
různých cvičení s míčem i bez něj. Hoši se stávali rychlej-
šími.  Koučové zlepšovali schopnosti a dovednosti budou-
cích fotbalových hráčů. Nechyběl ani relax v bazénu. 

Závěr kempu se nesl v duchu COERVER SUPERSTAR. 
Soutěž, ve které museli borci předvést herní činnosti v nej-
lepším čase. Smetaňáčci se neztratili. Nejlepší z našich byl 
Adam Vítek, Martin Janoušek, Tereza Gildainová a největším 
objevem celého týdne se stal Samuel Jarmer. 

A co říct na závěr? Byl to neobyčejný zážitek, který stál 
za to. 

Autorka: P. uč.  Romana Prokopová

Kemp se mi moc líbil. Parádně jsme si zatrénovali a zahráli fotbal. Jídlo i ubytování bylo 
super. 

Byla tam sranda, naučili jsme se tam moc věcí. Byli tam fajn trenéři, každý den tam byly 
různý hry a super jídlo. Nejlepší bylo, že kluci si zabouchávali kartu. A klidně bych tam 
jela příště. Bylo to tam super. 

Matyáš Holčák

Terka Gildainová
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Naši chlapci na hřišti ME 21  
v polském Tychy

Ohromný zážitek zažili chlapci loňských čtvrtých  
a pátých ročníků, když nastupovali po boku našich fotba-
listů na trávník ME 21. Před tisícovkami fanoušků v polském 
Tychy a kamerami přímých přenosů předvedli slavnostní 
nástup s naším týmem před zápasem proti Německu.

Autorka: P. uč. Dana Kačerovská

Byl to dobrý zážitek, když jsem stál na hřišti. 
Ale byla to nervóza.

Názory žáků:

Bylo to dobrý nastupovat s českými hráči. Nastupoval 
jsem se Sáčkem. Hrálo Česko s Německem.
Líbilo se mi to.

Byl to zážitek na celý život, jak jsme šli na hřiště  
s fotbalisty.

Děkuju za zážitek, bylo to dobré stát před reprezen-
tací a před tolika diváky.

Zhlédněte video 
sejmutím QR kódu

Když jsem tam stál, byl to divný pocit, všichni se  
na nás koukali a hlavně ta kamera. Super stadion, 
hustý – mohli jsme hrát i počítačové hry. Děkuju, můj 
nejlepší den. Děkuju.
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SPECIÁL

Sport ve školním roce  
2017/2018

Sportovní 
quiz

Vítáme nové prvňáky

V úterý 26. září 2017 začínají sportovní soutěže pro druhý 
stupeň základních škol. První disciplínou, kde žáci a žákyně 
poměří své síly, je okresní kolo v přespolním běhu. 

Na podzim nás dále čekají okrsková kola ve florbale  
a halové kopané. Na jaře to budou soutěže v malé kopané  
a košíkové.

1.  Dominik Hašek je slavný: 
a. fotbalista 
b. golfista 
c. hokejový brankář 

2.  Ve fotbale hraje na každé 
straně kolik hráčů?: 
a. 22 
b. 11 
c. 10 

3.  Zimní olympijské hry  
v roce 2018 se konají: 
a. v Moskvě 
b. v Peru 
c. v Pchjongčchangu

4.  Kolik měří 1 kolo 
na atletickém stadionu  
Romana Šebrleho?: 
a. 350m 
b. 200m 
c. 400m 

5.   Jan Železný je světový 
rekordman v jaké  
atletické disciplíně?: 
a. koule 
b. oštěp 
c. běh na 5000m

6.  Křestní jméno jamajského 
sprintera Bolta je: 
a. Hugo 
b. Ismail 
c. Usain 

7.  Nejslavnější cyklistický 
závod se jmenuje: 
a. Tour Egypt 
b. Tour Malaysia 
c. Tour de France 

8.  Hokejové číslo 68 obléká: 
a. Billy Talent 
b. Jaromír Jágr 
c. Evžen Musil 

9.  Florbal vznikl:  
a. v Americe 
b. ve Skandinávii 
c. v Asii

10. Největší postavou 
českého dostihového 
sportu je: 
a. Josef Váňa st. 
b. Petr Vaňous 
c. Jan Kolovrátek 

11. Jaromír Bosák  
komentuje: 
a. Otázky Václava 
Moravce 
b. Gen 
c. sportovní soutěže 

12. Lanškrounská kopa  
v příštím roce bude mít: 
a. 50. ročník 
b. 51. ročník 
c. 57. ročník

I. A
1. ARBAN Matěj
2. BAMBUŠEK Jakub
3. ČERNÝ Kristián
4. HOFMAN Václav
5. HOLČÁK Vojtěch
6. JANDOVÁ Adéla

7. KUNC Adam
8. PARENT Emil
9. SMRKAL Matěj
10. ŠEBRLE Matouš Jiří
11. ŠVANCARA Jiří
12. ŠVANCAROVÁ Natálie

I. B
1. BARTOŠÍKOVÁ Tereza
2. BŘÍZOVÁ Viktorie
3. JANÍČKOVÁ Nela
4. JÍLKOVÁ Gabriela
5. KUČERA Jan
6. PLCH Matyáš

7. ROHLA Radim
8. SKALICKÁ Eliška
9. ŠIFRA Šimon
10. TROJAN Filip
11. TROJANOVÁ Kristýna
12. TŮMA Jakub

Třídní učitel: Mgr. Kosová Ivana Třídní učitel: Mgr. Pluhařová Lidmila 

Autor: P. uč. Pavel Dobšíček
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Rozhovor: 
Linda Netušilová

Můžete nám blíže představit Vaši práci v knihovně?
Často se setkávám s názorem, že si veřejnost myslí,  

že chodíme do práce jen tehdy, když máme otevřenou půj-
čovnu, tak to ale rozhodně není. Každý máme své povinnosti 
a většina z nich je spojena právě s knihami. Já například 
nakupuji nové knihy, vyřazuji staré, samozřejmě také půjčuji 
za pultem v dospělém i dětském oddělení. Dále pořádám 
pro děti i dospělé besedy a různé akce. Práce v knihovně 
obnáší také spoustu papírování a úřadování, které orga-
nizace jako my, musí vykazovat. Naše knihovna se stará  
o 14 menších obecních knihoven v okolních vesnicích a těm 
nakupujeme a vozíme nové knížky. A co mě na práci baví?  
To, že mám možnost potkat spoustu lidí, dostávat zpětnou 
vazbu od dětí i dospělých.  Navíc je každý den v knihovně 
trochu jiný, má práce není stereotypní a to se mi líbí. Mám 
radost, když z knihovny odcházejí spokojení čtenáři. 

Vzpomínáte ráda na školní léta? 
Rozhodně ano a ráda. Na základní školu jsem chodila  

v Tatenici a škola mě moc bavila. Patřila jsem k těm svě-
domitým žákům, kteří měli vždy všechno připravené  
a naučené. Na gymnáziu to již bylo horší, s přibývajícími 
roky přicházelo také více jiných aktivit a rozhodně jsem 
nepatřila ke studentům, kteří by vynikali.  Vysoká škola byla 
zase o něčem jiném, učila jsem se věci, které mě bavily a cel-
kově bylo pět let na vysoké skvělé období.

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Jako malá jsem chtěla být letuškou, teď se tomu jenom 

směju :-) Chvíli byla v kurzu i učitelka. No rozhodně mě 
nikdy nenapadlo, že bych jednou pracovala v knihovně.  
Ale vyloženě vysněné povolání jsem neměla.

Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka?
Když mám čas, jdu si ráda zasportovat - kolo, lyže, běhání 

jsou asi nejčastější aktivity. Mám ráda vodu a věnuji se  
i potápění. Jeden čas jsem hrála divadlo, teď s rodinou na 
to už nevychází čas. Posledních pár roků trávím hodně času 
prací na zahradě a doma. Nejraději jsem se svou rodinou, 
mám dva syny, kteří mě zaměstnávají. A samozřejmě mám 
ráda knížky!

Jakou posloucháte hudbu?
Poslouchám všechno možné, určitě více cizí interprety 

než české. Čas od času jezdím na koncerty, největší zážitek 
mám před mnoha lety z koncertu U2.

Co Vám vadí na ostatních lidech?
Vadí mi, když si lidé stále na něco stěžují a jsou negativní. 

Myslím, že si pak život sami komplikují.

Zažila jste někdy nějaký trapas?
Žádný velký si nevybavím a těch malých každodenních 

samozřejmě spoustu. Když se nějaký stane, snažím se z něj  
s úsměvem vybruslit.  

Jaké je Vaše životní krédo?
Každý je strůjcem svého štěstí a jaké si to uděláš, takové 

to máš. 

Co byste vzkázala žákům naší školy?
Užívejte si školní léta a nesnažte se být staršími. I když 

tomu teď těžko uvěříte, dětství je nejlepší období a čím starší 
budete, budou přibývat povinnosti a starosti. Snažte se 
co nejdéle studovat, protože pak vás po zbytek života bude 
čekat už jen práce. 

A rozhodně vám „vzkazuji“, choďte do knihovny a hodně 
čtěte! Protože díky četbě budete chytřejší bytosti. 

Znáte náš školní časopis? Jak se Vám Béda líbí?
Váš časopis znám a smekám klobouk. Vím, co se za tou 

prací skrývá a máte můj obdiv. Udržet periodicitu, najít při-
spěvovatele, dodat fotky a vše kolem toho stojí práci. Moc se 
mi líbí nová barevná verze. Díky, že nám časopis doručujete 
do knihovny, díky tomu si najde nové čtenáře. 

A nyní stručně:

Oblíbené jídlo: Špagety na jakýkoli způsob
Oblíbená filmová pohádka: Tři oříšky pro Popelku
Oblíbený film: Svět podle Prota, Vše o mé matce, 
 Drive a mnoho dalších
Oblíbený autor (kniha) z dětství: Děti z Bullerbynu
Oblíbený autor (kniha): ráda čtu současné české autory, 
 např. Patrik Hartl, Radka Třeštíková
Oblíbený herec/herečka: Edward Norton / Cate Blanchett
Oblíbený zpěvák/zpěvačka: Leonard Cohen, 
 britská kapela Editors, U2
Oblíbený předmět ve škole: dějepis
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Anglická říjnová 
luštěnka

Luštěnka slečny 
Vlasty

Německá říjnová 
luštěnka

Losos

Skořice

Máslo

Pomeranč

Banán

Jablko

Cukr

Na podzim ze stromů padají ….

Anglicky monkey, česky…

Anglicky ear, česky…

Zvíře, které snáší vejce 

Zvíře, které má podkovy

Naši rodiče jsou táta a …

Anglicky garlic, česky…

Anglicky glue, česky…

Každé ráno nás budí …..

Chleba

Sýr

Ovoce

Dort

Máslo

Zmrzlina

Rýže

Redakční tým časopisu Béda

Autorka:

Autorka:

Stela Vaníčková ze VII. A

Vlasta Oláhová ze VI. A

Petr Iljič Čajkovskij napsal pro děti balety Šípková Růženka a _ _ _ _ _ _ _ _ _ (luštěnka)
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Zvířecí luštěnka

Kvíz Ondřej Sekora

Mládě kobyly

Má rezavou srst a je chytrá

Má parohy

Schovává si oříšky na zimu

Samice srnce

Autorka:

Autorka:

Hana Šemberova a Lucie Pásztová z V. A

P. uč. Jarmila Kosinová
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Hledáme slavné světové 
hudební skupiny A máme tady další školní rok, ve kterém  

na této stránce budeme hledat slavné světové 
hudební skupiny.  Opět budete mít k dispozici 
několik indicií.  Do tabulky dosaďte výsledky 
příkladů. Každé písmeno tak dostane své číslo. 
Podle těchto čísel snadno vyplníte spodní 
tajenku, získáte názvy některých hitů hledané 
hudební skupiny.

Napiš název hledané skupiny, připiš jméno,
třídu a vhoď do Bédovy schránky.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.   – 7 . 3 + 22 =

2.   řecké písmenko σ

3.   6 – 7 . (-2) =

4.   řecké písmenko α

5.   4 . 2 – (+1) =

6.   - 2 . (- 3)  + 3 . 4 =

7.   - (-30) =   

8.   -12 + 2 . 4 – (-21) =

9.   25 + 3 . (-7)  =

14

9

12

3

9

8

5

9

19

3

3

0,12

C

2

5

12

0,4

J

3

1

13

1

T

4

9

2

M

5

10

14

3

E

3

3

4,5

G

6

2

4

5

R

7

5

7

7

Í

5

1

50

Y

8

4

4

8

3 4 6 1 7

1

9

11

-9

CH

7

1

16

11

7

9

18

7

5

12

6

3

10

12

15

1

12

13

4

15

2

3

15

4

2

15

15

3

3

7

17

7

4

1

5

2

5

17

5

2 5

0,4 . 5 =            

3,2 : 0,2 =        

0,03 . 4 =      

8 : 0,2 =          

2 . 0,2 =         

0,4 : 0,02 =      

5,2 – 0,7 =      

0,5 . 9 =         

5 . 0,6 =            

2,4 + 2,6 =         

- 20 . (-2) =       

- 2 . (-6) – 9 =      

- 8 . (-2) =         

 -5 + 6 =              

 5.3 – 2.2 =         

-2 . (-2,5) =            

-4 + 20 =               

-9,6 + 0,6 =          

-8 . (-2) + 4 =       

-10 + 5 . 3 =           

- (-8) – (-10)=        

-6 – 8.(-2) =          

75% z 36 =        

10% z 200 =       

4% z 600 =         

20% z 35 =           

1% z 12 =             

1% z 700 =           

25% z 40 =         

300% z 1 =           

10% ze 400 =      

200% z 10 =        

0,5% z 400 =        

1% z 300 =           

11% z 200 =       

500% z 10 =       

Jména dvou nejznámějších členů této kapely a překlad názvu kapely do češtiny dostanete splněním dalšího úkolu.

10

S

11

H

16

I

18

D

20

A

22

N

24

L

27

V

40

K

Autorka: P. uč. Iveta Kantorová
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Toto i starší vydání časopisu můžete 
zhlédnout na goo.gl/Cx5ECz 
Své příspěvky můžete posílat také 
na náš email skola.beda@seznam.cz
Distribuci školního časopisu žáků 
ZŠ B. Smetany zajištuje pro veřejnost 
trafika na autobusovém nádraží.

Veškerá řešení soutěží vhazujte 
do Bédovy schránky nejpozději  
do pátku 20. října 2017.
 
Pozor: 
Řešení každého úkolu pište na samostatný 
papír, uveďte své jméno a příjmení.

i

str. 17   NJ luštěnka (Berlin)
1. místo: Petr Vlček, VII. A
2. místo: Tereza Holubová, III. A
3. místo: Eliška Martincová, IV. A

str. 17   Obrázková luštěnka (září) 
1. místo: Kateřina Štelcíková, IV. A
2. místo: Sofie Šmídová, III. B
3. místo: Hana Šemberová, V. A

str. 17   Zářijová luštěnka (kámoši)
1. místo: Gabriela Horálková, IV. B
2. místo: Lucie Pásztóvá, V. A
3. místo: Jakub Vaníček, III. B


