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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 Jana Bernášková, Kristýna 
Leichtová, Olga Lounová  a Bohumil Klepl

Známé osobnosti
zdraví Bédu

https://goo.gl/jsS7d7 https://goo.gl/ZSeHjQ https://goo.gl/i2rDDZ https://goo.gl/DLQDzr
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První den ve škole

Co je nového  
ve druhých třídách

V minulém čísle Bédy jsme vítali nové prvňáčky. Jak 
vypadal jejich první den ve škole? V pondělí 4. září 2017 se 
sešli všichni ve vyzdobené škole. Prvňáčci měli v očích oče-
kávání a touhu něco nového se dozvědět. Přišel je přivítat  
i pan ředitel Milan Valúšek a pan starosta Radim Vetchý. 
Děti dostaly malé dárečky jak ze školy, tak z kraje. Některé 
děti si už donesly aktovky, aby se pochlubily. Všichni dou-
fáme, že se bude dětem ve škole líbit.

Na začátku školního roku druháčci podnikli několik vzdě-
lávacích akcí. Nejdříve jsme se zúčastnili Dne první pomoci 
na náměstí J. M. Marků. Děti zde měly možnost seznámit se 
s prací všech složek záchranného integrovaného systému.

Druhou akcí byla návštěva každoroční výstavy drobného 
zvířectva při příležitosti Lanškrounské kopy. Největší zájem 
sklidili různorodí králíčci. Dále nás čekal Vitamínový den 
na naší škole. Všichni jsme ochutnali šťávy a netradiční 
zdravé cukroví. Pracovnice Městské knihovny v Lanškrouně 
si připravily pro naše žáky Pasování na čtenáře. Děti se 
seznámily s prostředím knihovny. Paní knihovnice si pro 
ně připravily mnoho úkolů, kvízů i hádanek a seznámily 
je s výpůjčním řádem. Největším zážitkem pro žáky bylo 
pasování mečem od královny. Děti si také mohly vypůjčit 
svoji první knížku. Paní ředitelka Borkovcová z Městského 
muzea v Lanškrouně poutavě dětem povídala o strašidlech 
a tajemných místech města při návštěvě výstavy. Pravidelně 
každý týden chodíme plavat do bazénu. Děti se učí nebát 
se vody a zkouší základy plavání. Moc je to všechny baví. 
Největším úkolem všech druháčků je ale pravidelná výuka,  
kterou s nadšením a úspěchy zvládají.

Autorky: P. uč. L. Zachařová a R. Šemberová 

Autorky: P. uč. Ivana Kosová a Lidmila Pluhařová
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 I letos jsme školní rok přivítali příjemně – školní exkurzí 
do záchranné stanice Pasíčka. Stanici již známe, byli jsme 
tam loni, ale letos jsme měli objednaný nový program, o 
kterém byl i velký pořad v televizi s názvem Brána do 
pravěku. 

     Od školy jsme odjížděli již v 7 hodin ráno, protože nás 
čekal náročný program. Po příjezdu následovala klasická 
svačinka, potom jsme si prohlédli nově zachráněná zvířata 
a odebrali se do pravěkého parku. Tam jsme si zahráli na 
paleontology – vykopávali pravěkého ještěra a na památku 
si vyrobili sádrové odlitky trilobitů. Zároveň jsme se dozvě-
děli spoustu zajímavostí z expozic o pravěku.

    Program jsme zakončili túrou v krásných Toulovcových 
maštalích.

Po 5 hodinách teorie vyrazili žáci IV. A na dopravní hřiště. O tom, že je teorie jiná než praxe, 
se přesvědčili na vlastní kůži. Některým dělala problém obyčejná jízda na kole, a když se  
k tomu přidaly různé překážky, značky a koleje, nebylo to nic jednoduchého:

Školní exkurze třeťáčků

Dopravní výchova 
v praxi

Autoři: Fotograrie:Žáci III. A a III. B a p. uč. Markéta Dvořáčková P. uč. Věra Kubelková

Nejvíc se mi líbila jízda zručnosti. Než jsme tam šli, trochu jsem se bála, že bude  
paní učitelka přísná, ale také jsem věděla, že to musí být, abychom se to naučili.  
Ale nakonec to bylo super !!!

Na dopravním hřišti se mi moc líbilo. Paní učitelka byla moc hodná. Dostali jsme čísla  
a podle nich jsme se seřadili. Paní učitelka nás učila jezdit po kruhovém objezdu 
a odbočování. Pro mě bylo nejtěžší odbočování doleva a vyjíždění.

Baví mě jízda na kole, takže mě to vážně bavilo. Byli jsme rozdělení na dvě skupinky,  
jedna šla na jízdu zručnosti, to bylo docela těžké. 

Když jsme byli na dopravním hřišti, tak jsem se bál, že spadnu z kola. Naučil jsem se uka-
zovat pravou rukou. Paní učitelka byla přísná, ale zase nás něco naučila. Líbilo se mi to.

Nikol Obešlová

Nicol Kučerová

Pavla Faltysová

Martin Prokop
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Autoři: Žáci IV. B a tř. uč.  Romana Prokopová

Trochu jsem se bála jízdy zručnosti. Jinak to bylo zábavné, naučili jsme se tam různé věci,  
třeba ukazovat rukama při odbočování. Ještě jsme se tam naučili, jak jezdit do křižovatek.  
Strašně jsem byla nervózní, ale ta zkouška, kterou jsme dělali, byla jednoduchá.  
Těším se, že dostanu řidičák.

Když jsme byli na dopravním hřišti, vyšlo nám počasí. Na první pohled jsem si myslel, 
že ta paní učitelka bude zlá, ale byla docela hodná. Těžká byla jízda zručnosti.  
Moc se mi to líbilo.

Eliška Martincová

Matěj Čížek 

Firma Šikovné 
ručičky…

Na začátku školního roku druháčci podnikli několik vzdě-
lávacích akcí. Nejdříve jsme se zúčastnili Dne první pomoci 
na náměstí J. M. Marků. Děti zde měly možnost seznámit se 
s prací všech složek záchranného integrovaného systému.

Druhou akcí byla návštěva každoroční výstavy drobného 
zvířectva při příležitosti Lanškrounské kopy. Největší zájem 
sklidili různorodí králíčci. Dále nás čekal Vitamínový den 
na naší škole. Všichni jsme ochutnali šťávy a netradiční 
zdravé cukroví. Pracovnice Městské knihovny v Lanškrouně 
si připravily pro naše žáky Pasování na čtenáře. Děti se 
seznámily s prostředím knihovny. Paní knihovnice si pro 
ně připravily mnoho úkolů, kvízů i hádanek a seznámily je 
s výpůjčním řádem. 

Největším zážitkem pro žáky bylo pasování mečem od 
královny. Děti si také mohly vypůjčit svoji první knížku. 
Paní ředitelka Borkovcová z Městského muzea v Lanškrouně 
poutavě dětem povídala o strašidlech a tajemných místech 
města při návštěvě výstavy. Pravidelně každý týden cho-
díme plavat do bazénu. Děti se učí nebát se vody a zkouší 
základy plavání. Moc je to všechny baví. Největším úkolem 
všech druháčků je ale pravidelná výuka, kterou s nadšením 
a úspěchy zvládají.

Nastal očekávaný den a naše firma se ocitla na pobočce v 
Lanškrouně. Čekal nás tým bankovních úředníků. Firmu si 
rozdělil do skupin. Ty měly možnost si prohlédnout prostory 
spořitelny a vyzkoušet si být na chvíli klientem.  Obklopilo 
nás prostředí peněz, trezorů, klíčů, pinů, platebních karet, 
počítaček a bankomatů. A co jsme si mohli vyzkoušet? 
Otevírat trezor s dokumenty, měnit piny u platebních karet, 
vybírat peníze z bankovního automatu, spojit se a mluvit s 
video  bankéřem, počítat peníze. Zkusili jsme si nosit tašku 
s penězi, platit složenky. Viděli jsme milión korun, počí-
tačku peněz, která rozezná falšované a poškozené bankovky. 
Stali se z nás klienti, kteří si museli umět vybrat produkt, 
za kterým přišli do spořitelny. Víte, že naše kovové mince 
jsou magnetické? Pokladní pomocí magnetu okamžitě roz-
pozná falzifikát. Víte, že libry jsou bankovky, které nezničíte, 
nespálíte, nerozmočíte a nepaděláte? Víte, že součet hodnot 
všech českých platných mincí a bankovek činí 8 888Kč?  
A co říci na závěr? Naše firma ŠIKOVNÉ RUČIČKY si vás 
dovoluje pozvat na prodejní jarmark výrobků žáků IV. B  
v České spořitelně.

… na návštěvě 
České 
spořitelny
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V České spořitelně se mi moc líbilo. Byli jsme rozděleni na čtyři skupinky po šesti. Paní, 
která nás provázela, nám ukázala trezor, ve kterém byly čokoládové mince, které jsme 
si mohli vzít. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme si s paní poradkyní, která si s námi povídala  
a dávala nám otázky, volali přes videobankéře.

Bylo to tam moc pěkné! Nejvíce se mi líbilo u paní pokladní. Chtěla bych tam pracovat jako 
ona!

V České spořitelně se mi líbilo, když jsme byli u pokladny a když jsme vybírali peníze 
z bankomatu. A taky bylo super, když jsme byli v místnosti pro zaměstnance, kde jsme 
otevírali trezor s doklady, kde byl schovaný poklad!

V České spořitelně se mi hodně líbilo. Překvapilo mě, že je tak těžký sáček dvacetikorun  
v hodnotě 10 000 korun. Provázela nás paní Mirka, která byla velmi hodná. Vyzkoušel jsem 
si vybírání z bankomatu.  I sejf mě překvapil, jak je veliký.

V České spořitelně se mi všechno líbilo. Šli jsme odemknout trezor, ale nebyly v něm 
opravdové peníze, ale ten nejlepší poklad – čokoládové penízky! Škoda, že tam jiné třídy 
nemohou, jenom my, žáci IV. A a IV. B – Malí kutílci a Šikovné ručičky.

Čtvrté třídy navštívily 
Českou 
spořitelnu

Nicol Kučerová ze IV. A

Barbora Kuncová ze IV. A

Nikol Obešlová ze IV. A

Tomáš Prokop ze IV. A

Kája Kseňáková ze IV. A

Autorka: P. uč. Zuzana Marková

V rámci projektu s Českou spořitelnou, do kterého se přihlásily čtvrté 
třídy, jsme byli pozváni k návštěvě a prohlídce banky. Bylo to velice zají-
mavé, dostali jsme se i do míst, kam se lidé jen tak nepodívají. Viděli jsme 
zabezpečovací zařízení, trezory, milion korun v papírových bankovkách, 
vyzkoušeli jsme si obsluhu bankomatu a komunikovali jsme s videobanké-
řem až z Prostějova. 
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Zprávičky z V. B
V naší třídě se stále něco děje. Letos si pro nás paní uči-

telka připravila opět celoroční soutěž i čtenářskou louku. 
Celoroční soutěž míváme každý rok. Za různé aktivity sbí-
ráme hvězdičky, které vyměňujeme za drahokamy a za 
ty pak dostáváme další odměnu. Letos je to Encyklopedie 
tajemných míst naší republiky. Za každých 8 drahokamů 
dostaneme část této encyklopedie. Kdo bude šikovný, bude 
mít na konci roku encyklopedii celou. Je to prima nápad, 
všichni se moc snažíme.

Čtenářská louka je taky fajn. Na nástěnce máme každý 
svou kytičku a ta nám rozkvétá podle toho, jak hodně 
čteme. Za každou přečtenou knížku nám totiž na kytičku 
přibyde jeden okvětní lístek. Na konci roku to vždy paní 
učitelka vyhodnotí a nejpilnější čtenáři dostávají poukázky  
na knížky. Každý rok bývá nejpilnější Josef Knápek.

Často pracujeme ve skupinách. Do skupin jsme se rozdělili 
na začátku roku. Každá skupina si vymyslela svoje jméno. 
Za správné plnění úkolů skupiny také dostávají drahokamy 
a na konci roku drobnou odměnu. Pracovat ve skupinách 
je někdy těžké, ale většinou je to fajn, protože si můžeme 
navzájem pomáhat a vysvětlovat si to, co nám nejde.

Tento rok si pro nás paní učitelka připravila jednu zajíma-
vou věcičku. Na nástěnce je plakát se třemi smajlíky – jeden 
je zelený, druhý oranžový, třetí červený. Každý máme své 
dřívko se jménem a každý den ráno si dáme dřívko do smaj-
líka podle své nálady. Také si o svých náladách popovídáme, 
kdo chce, může se svěřit s tím, co ho třeba trápí. Většina dří-
vek ale bývá v zeleném smajlíkovi.

Jsme rádi, že nám paní učitelka takové aktivity vymýšlí  
a vždy se těšíme, co nám připraví.

Autorka: Nia Kalandrová z V. B
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Škola na farmě

Elektrotechnika 
nám není cizí

Naše žákyně 8. a 9. tříd přijaly pozvání na akci, kterou 
společně se Střední školou zemědělskou a veterinární  
v Lanškrouně pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby  
v Uhříněvsi. Jednalo se o výchovně vzdělávací aktivitu, 
která umožnila blízký kontakt dětí se zvířaty a seznámila 
tak žáky populární formou se základy chovu velkých hospo-
dářských zvířat. 

Ohledně skotu bylo předvedeno několik plemen, která se 
chovají na českých pastvinách. Byly uvedeny přednosti i 
charakteristické rysy jednotlivých plemen a jejich zastou-
pení v ČR.

Naše děvčata měla možnost seznámit se konkrétně s cho-
vem telat i selátek, s výrobou krmení pro skot i podmínkami 
ustájení skotu. Nakonec si účastníci akce mohli vyzkoušet 
na simulátoru klasické ruční dojení. Opravdu to nebylo nic 
jednoduchého. 

Akce byla velmi dobře připravená. Program ukázal, že 
zemědělství, a především chov skotu, má u nás dlouhou 
tradici.  

Když jsme byli osloveni nabídkou na zhlédnutí výstavy 
elektrotechniky a IT, která se konala 6. října v Pardubicích, 
vůbec jsme neváhali a využili této příležitosti. Naši žáci tak 
měli možnost prohlédnout si historické elektrotechnické 
exponáty, projít si stanoviště jednotlivých vystavovatelů 
z řad vysokých a středních škol, pohovořit s jejich žáky  
a vyzkoušet si práci s mnoha novými technologiemi. Nejvíce 
zájemců lákala virtuální realita, robotické ruce, práce  
s grafickými programy, kopaná v podání robotických vozítek 
nebo sestavování funkčního robotického prstu.  

Autorka:

Autor:

P. uč. Jana Kernová

P. řed. Milan Valúšek
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V pondělí 25. září naše škola zažila opět jednu neobvyklou 
výuku angličtiny. Do Lanškrouna dorazili po roce herci  
z Divadelního centra ve Zlíně. Tentokrát si pro nás přichys-
tali pohádku s písničkami s názvem Puss in Boots (Kocour 
v botách). Jde o veselou pohádku o netradičním dědictví  
v podobě kocoura, který chce, aby mu jeho pán dal ušít boty, 
a on ho potom za odměnu  přivede k bohatství a k lásce 
krásné princezny. Také o tom, že se nemusíme bát příleži-
tosti, nemáme se vzdávat, zkusit štěstí a vytrvat v úsilí, aby 
se věci změnily k lepšímu.

Pro starší žáky bylo připraveno volné pokračování  
a také zakončení trilogie Peter Black 3. Tentokrát se Peter 
dozví, že se z něho stal dědic rodinného sídla. Má za úkol 
sídlo zrekonstruovat a otevřít pro veřejnost. Chce vytvo-
řit takové „kulturní centrum“. Při rekonstrukci narazí  
na mnoho problémů a setká se s mnoha zajímavými  
lidmi,  kteří mu pomohou k jeho cíli.    

Anglické divadlo 
v Lanškrouně

Poznáme Peterovu milovanou Emily, majetku chtivou 
tetičkou, přejícího právníka a vykonavatele poslední vůle, 
rusky mluvící dělníky,  velmi milou zahradnici, Peterova 
kamaráda , který mu velice pomůže a získá tak i Peterovu 
nádhernou motorku Ducati. Setkáme se také s uprch-
líkem z Egypta Ahmedem Kebabem, který je geologem  
a pomůže Peterovi najít na pozemku vodu a na závěr se 
ocitneme na koncertě jedné bláznivé mladé zpěvačky, 
která zazpívá píseň I hate (Nenávidím). Krásně zpracované  
a velmi zábavné  dialogy s použitím atraktivních dialektů si 
mne získaly. 

Všichni žáci se na představení připravovali předem  
v hodinách angličtiny, kde si osvojili potřebnou slovní 
zásobu, fráze, ale i gramatické jevy. Mladší žáci si k tomu 
zazpívali i sedm písniček. 

Autorka článku i fotografií:  P. uč. Martina Fiebigerová 
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Puss in Boots

Líbilo se mi, jak se kocour hrabal Tomášovi do sklepa, rozbil mu vázu a řekl: „Sorry jako.“  

Divadlo bylo krásné. Líbilo se  mi, že pohádka nebyla taková, jak ji známe, ale byla úžasně 
ztvárněná do moderního způsobu. 

Nejvíc se mi líbilo, když se Tomáš musel celý svléknout za stromem, aby se šel umýt do 
řeky. 

Nejvíc se mi líbilo, že princezna neměla kočár, ale auto a moderní „security“.

Bylo dobré, že zpívali a mluvili jak česky, tak anglicky, aby tomu všichni dobře rozuměli.

Bylo to krásně  zpracované a hlavně tam byly písničky. Chci poděkovat paní učitelce 
Fiebigerové, že nás stihla za tak krátkou dobu připravit, abychom tomu rozuměli. 

A já děkuji za vaši spolupráci při hodinách. Jsem ráda, že se vám divadlo líbilo! 

  Aneta Ševčíková V. B 

  Šárka Bisová V. A

  Šimon Halbrštát VI. A

  Vojta Killar VI. A

  Vojtěch Pavlov VI. A  

  Nela Zvoníčková V. A  

  P. uč. Fiebigerová 

  Klára Žáčková IX. A

  Miroslav Šabata IX. A

  Lukáš Doleček IX. B

  Nikola Oláhová IX. B

  Anna Kaňová IX. B

  Tereza Voborná IX. A

  Týna Hanzlová IX. A

  Eliška Janková IX. B

Peter Black 3

Divadlo bylo úžasný, smysluplný, vtipný. Nejlepší byl rusky mluvící malíř a pak Ahmed 
Kebab. A překvapilo mě, že jsem většině rozuměla, to jsem nečekala.

Nejlepší byl ruský instalatér a cizinec vyznávající islám, Ahmed Kebab. Nejlepší hláška 
byla podle mě „piece of shit“, když ruský stavby vedoucí praštil do rezavého okapu. Bez 
problémů jsem rozuměl a určitě bych chtěl jít na další divadlo.

Bylo to super. I když jsem všemu nerozuměl, z vystoupení mi to došlo. Nejzábavnější bylo, 
jak našli Ahmeda Kebaba, který nejen našel pitnou vodu, ale taky vykopal studnu

Divadlo bylo super – legrační a moderní. Líbily se mi hlášky „Shut up“ nebo „I hate school“. 
A taky byl vtipný obrázek hrušky na tabletu (místo jabka).

Takováhle vtipná a naučná vystoupení mě fakt baví. Nejlepší hláška byla na 100% „I am 
Ahmed Kebab“.

Třetí díl se mi líbil méně než první a druhý. Nejlepší byla mladá dívka s mikrofonem a 
kytarou, která zpívala píseň I HATE.  Na další divadlo bych ale určitě šla, je dobré se vzdě-
lávat ve všech směrech.

Moc se mi to nelíbilo, mohli si to připravit lépe. Celkem jsem jim rozuměla, ale znova bych 
nešla. Byla to ztráta času, kterého jsem mohla využít jinak.

Bylo to zábavné a jeden pán mi připomněl člena mé rodiny. Pobavila mne postava Ahmeda 
Kebaba. Moc se mi líbila herečka, co hrála Emily a další ženské postavy. 

A jak se představení líbila žákům? Posuďte sami:
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Ve středu 11. října 2017 se uskutečnil tradiční Běh do lan-
škrounské sjezdovky. Ve velmi obtížném terénu, který byl 
ještě ztížen několikadenními dešti, se naši reprezentanti 
rozhodně neztratili, když celá třetina z dvanácti závodníků 
donesla naší škole cenné kovy. Celkem tři stříbrné a jeden 
bronz  ze čtyř z pěti námi obsazených kategorií je super 
výsledek! 

Poslední týden v září patří tradičně první sportovní sou-
těži v novém školním roce – Okresnímu kolu v přespolním 
běhu. Opět se konalo v Letohradu (areál Šedivského lomu). 
Naši školu reprezentovalo 15 žáků II. stupně. Závodní tratě 
měřily od 1,5 km pro mladší a staří žákyně přes 2 km u 
mladších žáků a nejdelší „porci“ kilometrů měli starší žáci 

– 3 km. Během velmi proměnlivého počasí jsme letos nezís-
kali žádnou medaili. Nejlepšího umístění v jednotlivcích 
dosáhl Vojtěch Skalický z VIII. A – 5. místo. Příjemně pře-
kvapil 7. místem Petr Šípek ze VII. B. Další dřeli a umístili se 
následovně:

mladší žákyně:Izabela Hrušková 34. 

starší žákyně:   Tereza Filová 44., Julie Svatošová 37. 

mladší žáci:   Petr Šípek 7.
    Miroslav Martince 17. 
   Vojtěch Holubec 37. 
     Dominik Kalandra 46. 
   J. A. Poman 48. 
   Ondřej Rotrekl 51.

starší žáci:   Vojtěch Skalický 5. 
   Michal Hofman 18. 
   Jonáš Chládek 21.
   Vojtěch Bezdíček 39.
   Tomáš Ďuriš 55.
   Radek Lichtenberk 56.

Běh do lanškrounské 
sjezdovky

Sport
Autorka:

Autor:

P. uč. Dana Kačerovská

P. uč. Pavel Dobšíček

O týden později se konalo okrskové kolo v minikopané. 
Naši „hvězdní“ hráči překvapili a celý turnaj bez porážky 
vyhráli. V prvním zápase vyhráli 5:2 nad ZŠ A. Jiráska, 
druhý nad ZŠ Tatenice 7:2 a v bitvě o první místo zvítězili 
nad ZŠ Damníkov 5:3. Všechny zápasy proběhly v duchu 
fair-play. Nejlepším střelcem turnaje byl Tomáš Ďuriš – 9 
branek. O postup do okresního kola se zasloužilo následují-
cích 8 hráčů: V. Pudil, M. Černohous, T. Ďuriš, R. Lichtenberk, 
J. Smejkal, J. Chládek, L. Majer, R. Kopecký.

Videa ze soutěží naleznete 
na facebooku školy
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Smějeme se s Bédou 
aneb Soutěž o nejlepší vtip

Pravidla soutěže:
Vyber číslo vtipu, o kterém si myslíš, že je nejlepší, vyplň 
hlasovací lístek a vhoď ho do Bédovy schránky. Vtip, který 
získá nejvíce hlasů, postupuje do závěrečného kola. Vítězné 
vtipy z každého čísla otiskneme na konci školního roku a vy 
vyberete ten nejlepší. Na jeho autora i vylosované účastníky 
soutěže čekají zajímavé odměny. 
Do Bédovy schránky můžeš vhodit i svůj oblíbený vtip, neza-
pomeň připsat své jméno i třídu. Pokud se tvůj vtip objeví na 
stránkách Bédy, čeká tě odměna!

J M É N O : 

P Ř Í J M E N Í :

T Ř Í D A :

Č Í S L O  V T I P U :

„Mám pro tebe jednu zprávu 
dobrou a jednu špatnou. 
Jakou chceš slyšet první?“ 

„Tak tu dobrou.“ 
„Dostal jsem z dik-
tátu jedničku.“ 

„A ta špatná zpráva?“ 
„Že to není pravda.“

  Pavla Faltusová ze IV. A   Adéla Mičková z VII . A

  Stela Vaníčková ze VII. A   Adam Viskupič z VIII. A

  Vtip č. 1   Vtip č. 2

  Vtip č. 3   Vtip č. 4

Říká Pepíček mamince:

Maminka říká: 
Pepíček:

Maminka: 
Pepíček:

Blondýnka jde do prodejny Elektro a říká: "Můžu dostat 
tuto televizi?" 

"Ne, blondýnkám ji neprodáváme," odpověděl prodavač.
Na druhý den se blondýnka rozčílí a nabarví si vlasy  
na černo. Takto se vydá znovu do toho samého obchodu. 
Zase uslyší od prodavače stejnou odpověď: "Blondýnkám ji 
neprodáváme."

"Jak víte, že jsem blondýnka?" 
"Protože to není televize, ale mikrovlnná trouba." 

Doktor:   „Spíte při otevřeném okně,  
  jak jsem vám radil?“
Pacient:  „Ano,“
Doktor:   „A zmizela už ta vyrážka?“
Pacient:  „Ne, zatím jen mobil a počítač.“

Na literární soutěži paní učitelka předává první cenu  
za nejlepší příběh: "A první cenu, slaďoučký dort,  
dostává Pepíček za nejlepší esej s názvem:  
Můj život s cukrovkou."
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Rozhovor: 
Věra Holubcová

Můžete nám blíže představit sebe a svoji rodinu?
Odkud začít…pocházím z velké rodiny, mám sestru dvojče, 

kdysi téměř siamské (všechna dvojčata jistě chápou), sama 
mám velkou rodinu, která potřebuje velký dům s velkou 
zahradou a přepravovat se velkým autem. S rodinou pod-
nikáme pěší rodinné výlety po okolí, nejlépe k nějaké roz-
hledně, houbaříme, jezdíme na kole. Energií mě nabije práce 
na zahrádce. Každý rok na ní nesmí chybět slunečnice, 
čínský karafiát, sléz maurský a bylinky. Občas si vyrobím 
nějakou přírodní kosmetiku z měsíčku lékařského. Ráda 
peču cokoliv sladkého. Ve chvílích volna si ráda přečtu his-
torickou beletrii.

S jakými pocity jste vstupovala na naši základní školu? 
Byla to zvědavost, na děti, na prostředí. Těšila jsem se.

Vzpomínáte ráda na školní léta? 
Vzpomínám hlavně ráda na kolektiv, na přátelské vztahy, 

které se vybudovaly a trvají dodnes.

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Pamatuji si na tři povolání, která mi utkvěla v paměti, a 

to že budu archeoložkou, speciálně egyptoložkou, pak lékař-
kou. V 7. třídě základní školy přibyl nový předmět chemie a 
už bylo jasné, že učitelkou chemie.

Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka?
V čase mezi prací, dětmi, povinnostmi jsem ráda na 

zahradě, mým koníčkem je pěstování lilií, mám více jak sto 
cibulí, většinou každou jinou.

Co Vám vadí na ostatních lidech?
To záleží na tom, jestli jsou to děti nebo dospělí. U malých 

dětí mám velké pochopení pro jejich zlobení. Malé děti jsou 
často v zajetí svých vlastních emocí a neví si s nimi rady. 
Čím jsou děti starší, tím je jejich zlobení uvědomělejší a pro 
to pochopení nemám. A dospělí? Vadí mi náraz s blbcem, 
tečka.

Zažila jste někdy nějaký trapas?
Zažila, někdy si řeknu, že to byl trapas až později, jindy si 

to uvědomím okamžitě, a tak se omluvím nebo to zamluvím. 
Prostě si musím poradit, jak to vyřešit.

Jaké je Vaše životní krédo?
Všeho s mírou (v mém případě všechno s Mírou)……když 

nejde o život, jde o………….ráno moudřejší večera.

Co byste vzkázala žákům naší školy?
Ať se nebojí důvěřovat. My a rodiče to s nimi myslíme 

dobře. A že je máme rádi nepodmíněně. Ono mnohdy stačí, 
že jsou. Že jsou a jsou zdraví, všechno ostatní už je jen třeš-
nička na dortu.

Znáte náš školní časopis? Jak se Vám líbí?
Znala jsem pouze název vašeho časopisu, ne jeho obsah. 

S tím jsem se seznámila až teď. Časopis jsem si pročetla a 
zhlédla fotografie. A jak se mi líbí? Je profesionální, jen tak 
dál. A všem v redakci přeji hodně nápadů a hodně čtenářů a 
pozitivních ohlasů.

A nyní stručně: 

Oblíbené jídlo: 
palačinky

Oblíbená filmová pohádka:
Tři oříšky pro Popelku, Princezna 
Mononoke, S čerty nejsou žerty

Oblíbený film: 
Forrest Gump, Tanec s vlky, Malý velký muž

Oblíbený autor (kniha) z dětství: 
E. Štorch, R. Kipling

Oblíbený autor (kniha):
V. Vondruška, L. Vaňková

Oblíbený herec/herečka:
Tatiana Vilhelmová, Vladimír Dlouhý, 
Maryl Streep, Dustin Hoffman

Oblíbený zpěvák/zpěvačka: 
E. Farna, V. Dyk

Oblíbený předmět ve škole: 
chemie, přírodopis
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Zvířecí luštěnka
Anežky a Pavly

Zvířecí luštěnka
Hany a Anety

zvíře s chobotem

had škrtič

naše největší sova

žije na louce a vydává pronikavý zvuk

tygr žije v …

je pomalý jako…….

noční pták

pruhované zvíře

je pomalý a spí přes den

je růžová a žije v zemi 

loví žáby

chová se pro vajíčka

je chytrá a má zrzavou srst

Autorky:

Autorky:

Anežka Skalická a Pavla Faltusová ze IV. A

Hana Šemberová a Aneta Jusková z V. A

Motivace
Když máš sen, musíš si za ním jít – tečka. Člověk, který nic 

nedokázal, vám bude říkat, že taky nic nedokážete. Musíte 
do toho dát maximum a jakmile to uděláte, podaří se vám 
vše, co chcete a za čím si jdete. Chce to hodně trpělivosti, 
úsilí a vytrvalosti. Nezaobírej se minulostí, jinak se zastavíš 
a nepůjdeš dál. 

Vím, že je to těžký a jsi na to třeba sám, ale opravdu se 
nevzdávej. Dělej vše, co jen chceš, jako by peníze nehrály 
žádnou roli. Kdyby ti doktor řekl, že už nemůžeš nikdy spor-
tovat, zvedni se a poběž maraton. Nikdo nerozdává tak tvrdý 
rány jako život, ale není to o tom, jak velkou ránu dostaneš, 
ale kolik ran uneseš. Je jedno, jestli jsi kluk nebo holka, pro-
tože vím, že to dokážeš. Zapamatuj si jedno: „Tituly neměří 
inteligenci a věk neurčuje dospělost.“ Je jedno, kolik ti je 
let, jdi si za svými sny a říkej svoje názory, protože na tom 
záleží.

Autor: Neznámý
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hnízdo

dveře

váza

ucho

moje

nejlepší

Země (planeta)

před

oranžová

zlatá

čtyři

úterý

dělat

žehlit

číst

jezdit na koni

úterý

pondělí 

čtyři

čtvrtek

sobota

sedm

pátek

hnědá

Anglická 
luštěnka
slečny
Stely

Německá 
luštěnka
slečny 
Barbory

Německá 
luštěnka
slečny 
Terezy

Autorka:

Autorka:

Stela Vaníčková ze VII. A

Barbora Břízová z IX. B

Autorka: Tereza Polášková ze VII. A
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Obrázková luštěnka
1

2

3

4

5

6

1 2 3

654

Kvíz o Švýcarsku
1. V jakém století vzniklo moderní 

Švýcarsko? 
 
v polovině 19. století 
 
v polovině 18. století 
 
v polovině 17. století 

2. Jak se jmenuje hlavní město 
Švýcarska? 
 
Berlín 
 
Bern 
 
Vídeň 

3. Jaký je největší bod Švýcarska? 
 
Dufourspitze 
 
Kilimanjaro 
 
Sněžka 
 

4. Kolik má Švýcarsko obyvatel (2017)? 
 
8 039 000 
 
9 203 123 
 
7 592 451 

5. Jaká náboženství jsou ve Švýcarsku? 
 
katolíci, protestanti 
 
islamisté, hinduisté 
 
křesťané, Židi

A AA

A A

B BB

B B

C CC

C C

Autoři: Zdeněk Hudec ze VII. B a Adam Viskupič z VIII. A

Autorka: Andrea Olenočinová ze VII. A
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Hledáme slavné 
světové hudební skupiny
Dnes hledáte světoznámou skupinu, jejíž název je složen 
s prvních písmen křestních jmen členů. Mohou vám 
napovědět i některé nejslavnější hity této skupiny.

1) řecké písmenko δ

2) řecké písmenko ϒ

3)  0,5 % z 200 =

4) řecké písmenko ω

    5)  čtyřúhelník, který má všechny úhly pravé a stejně dlouhé strany

6) část roviny ohraničená dvěma polopřímkami

   7) 200 % z 6  =

8) řecké písmenko β

   9) X – IX =

10) u těles počítáme objem a …

11) XX – VII =

Ö

Chemická luštěnka

Autor: Adam Viskupič z VIII. A

K 

Zn 

As 

Br 

Co 

Se 

Hg 
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    12)  pravoúhlý čtyřúhelník, který nemá stejně dlouhé strany

13)  počet dní v týdnu

14)  5 .(-6) + 41 =

      15)  co označuje písmenko n v zápise  n(2,3) = 

16)  L – XXX = 

     17) zlomek tvoří čitatel a ….

18)  –(-9) + 9 =

19) 1 tuna má … kg

20) řecké písmenko α

21)  XXIII – IX =

22) násobení jinak …

23)  L – XLIII =  

24) označení jednotky práce

25) řecké písmenko τ

26) XIX – XVI =

27) - 8 . (-5) – (+17) . 2 =

   28) odčítání jinak …

   29) řecké písmenko λ

30) řecké písmenko ε

31) L + L =

32) řecké písmenko δ

   33)  10% z 900 =

34) násobení jinak ….

35) XX – XVIII =

   36) zlomek tvoří jmenovatel a ….

37) 2% z 750 =

38) řecké písmenko σ

39) označení jednotky metrický cent

40) sčítání jinak …

41) čitatel a jmenovatel tvoří …

42) rovinný útvar, který má 3 strany, úhly a vrcholy

43) rozdíl jinak ….

Y

Autorka: P. uč. Iveta Kantorová



Výherci z minulého čísla:
str. 2   Lambada

1. místo: Martin Prokop, IV. A
2. místo: Marie Oláhová, IV. B 
3. místo: Eliška Málková, VII. B

str. 3   Obrázek na vybarvení – 2. stupeň
1. místo: Linda Vondrová, VI. B
2. místo: Petr Cvejn, V. A
3. místo: Gabriela Horálková, IV. B

str. 3   Obrázek na vybarvení – 1. stupeň
1. místo: Verča Hubálková, II. A
2. místo: Tereza Bartošíková, I. A
3. místo: Adéla Vařeková, II. A

str. 9   Luštěnka slečny Vlasty (Louskáček) 
1. místo: Tereza Holubová, VII. A
2. místo: Justýna Pazderková, IV. B
3. místo: Andrea Olenočinová, VII. A

str. 10   Zvířecí luštěnka (Říjen)
1. místo: Josef Hofman, IV. B
2. místo: Eliška Málková, VII. B
3. místo: Adam Jobák, V. B

str. 10   Hudební luštěnka (The Rolling Stones)
1. místo: Jakub Beneš, V. A
2. místo: Petr Vlček, VII. A
3. místo: Vojta Moravec, V. A

str. 10   kvíz O. Sekora 
(Ragby – jak se hraje a jeho pravidla)

1. místo: Stela Pluhařová, III. A
2. místo: Eliška Skalická, IV. A 
3. místo: Tomáš Polášek, IX. A

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 9. listopadu 2017. Uzávěrka dalšího čísla je středa 22. listopadu 
2017. Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o. 5. května 1010, 563 01 Lanškroun. Evidenční číslo: MK ČR E 22723.

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 středy 22. listopadu 2017.
 
Pozor: 
Řešení každého úkolu pište na samostatný 
papír, uveďte své jméno a příjmení.

i

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

Adéla Klimešová, VI. A

str. 9   AJ luštěnka (October) 
1. místo: Lukáš Křevký, IX. A
2. místo: Viktorka Břízová, I. B
3. místo: Lucie Knápková, VII. A

str. 9   NJ luštěnka (Oktober)
1. místo: Tereza Polášková, VII. A
2. místo: Sebastián Chromec, IV. A
3. místo: Petr Šípek, VII. B

Jan Frank
F+J elektro 
sdružení


