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U článku na str. 7 si v minulém čísle zařádil tiskařský šotek. Omlouváme se autorům příspěvků k textu Čtvrté třídy 
navštívily Českou spořitelnu. Nepsala je Eliška Martincová, jak bylo uvedeno. Skutečnými autory jsou: Nicol Kučerová, 
Barbara Kuncová, Nikol Obešlová, Tomáš Prokop a Kája Kseňáková. Děkujeme.
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Vybarvi obrázek 

Autorka: Stela Vaníčková ze VII. A

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

Tentokrát Chantal Poullain, Martin 
Kraus, Martin Maxa a Ivo Šmoldas.

Známé osobnosti
zdraví Bédu

https://goo.gl/71GQfb https://goo.gl/JcXMzi https://goo.gl/MzbhTV https://goo.gl/9knTth
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Halloweenské vyučování

Hraní si s rýmy ve druhé 
třídě – Básně o podzimu

31. října jsme se rozhodly, že dětem prvních tříd zpes-
tříme vyučování a připravily jsme si úkoly, které byly 
zaměřeny tajemně. Děti nás v našem jednání podpořily  
a přišly v krásných, strašidelných maskách. Dokonce jsme 
si všichni pochutnali na strašidelném cukroví.  Děti plnily 
různé tajemné úkoly, vytvořily čarodějnici nebo dýni. 
Myslíme si, že se takové vyučování všem líbilo a určitě si ho 
zopakujeme.

V hodinách českého jazyka si druháci zahráli na básníky. 
Hledali rýmy a tvořili první verše s tematikou podzimu. I 
když pracovali ve skupinkách, brzy zjistili, že to básníci 
nemají jednoduché. Není vůbec snadné k danému rýmu 
najít ten správný verš. Nakonec společnými silami vymys-
leli básně o podzimu. Jak se to druháčkům povedlo, můžete 
posoudit z následujících ukázek. 

Autorky:

Autorka:

p . uč. L. Pluhařová a I. Kosová

p. uč. L. Zachařová

Podzim
   Laura, Adéla, Anna

Září, říjen, listopad,
všechny je mám moc rád.
V lese je malá liška,
vidí ji malá myška.
Letí, letí drak,
vyletí až do oblak.

PODZIM
   Veronika, Týna, Kryštof, Tereza

Podzimní čas,
je chladno a mráz.
Houbičky, houbičky,
máte velké kloboučky.
Můj veselý drak, 
lítá až do oblak.
Ježek se schoulí do klubíčka,
pak je velká pohodička.

PODZIM
   Matyáš, David, Adam a Petr

Na podzim je drakiáda,
je jako mrakiáda.
Pouštíme si spolu draky,
lítají jako mraky.
Drak lítá jako mrak
a závidí mu červený rak.

DRAK
   David, Dominik, Radim

Můj drak
lítá až do oblak.
Z výšky vidí listí
a myš, jak piští.
Venku je drakiáda,
vypadá to jako mrakiáda.
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Návštěva v domově seniorů

Divadelní 
představení

Ve čtvrtek 19. října 2017 jsme přinesli trochu čerstvého 
podzimního vzduchu mezi babičky a dědečky do domova 
seniorů. Společně s nimi jsme si připravili a upekli jablíčka 
a vyráběli jsme netopýrky z kaštanů. V kuchyni pro nás 
připravili pečené brambory, které nakonec se solí a máslem 
dětem chutnaly ze všeho nejvíc. Děkujeme za milé přijetí  
a těšíme se na další listopadovou návštěvu a společné 
pečení perníčků.

Bylo, nebylo a třída IV. B se přenesla do pohádkového pří-
běhu Sůl nad zlato. Pohádka, která nás pobavila i překvapila. 
Žádné tři princezny, ale dvě. Jedna milá, hodná, ochotná a 
pracovitá - jak jinak než Maruška. Druhá líná, chamtivá, 
zlomyslná, zlá s touhou být královnou, tak to byla Albína. 
Všichni víme, že sůl z království zmizela. Král si musel při-
znat, že bez soli se vařit nedá a diamantů se nenají. 

Autoři:

Autorka:

p. uč. D. Kačerovská a žáci IV. A

p. uč. Romana Prokopová

A co napsali žáci IV. B?

V pohádce nebyly tři princezny, ale dvě. Když Marušku král vyhodil, Albína byla moc 
šťastná, že se stane královnou. Královi se to ale moc nelíbilo.

Nejvíce se mi líbilo, jak se museli zamyslet, že bez soli je vše bez chuti. Byla to srandovní 
pohádka.  Všichni se kamarádili a zpívali.

Moc se mi líbila koza Cecilka, a když si král myslel, že jablka jsou ořechy.

Pohádka byla vtipná, poučná. Koza mluvila, zpívala. Král si uvědomil, že sůl je nad zlato.

Místo třech princezen dvě! Koza, která zpívala a mluvila. Král, který si spletl jablko 
s ořechem. To byla sranda. Pak tam zmizela sůl.

Bavila mě celá pohádka, ale nejvíce koza, která pomáhala Marušce se zahrádkou.

I když nebyla tak, jak má být, ale i tak byla dobrá.

Klára Jandová

Tereza Gildainová

Adéla Chmelíková

Gabriela Horálková

Mariana Kučerová

Natálie Faltusová

Tereza Boháčová
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Autorka: p. uč. Dana Kačerovská

Cimbálová muzika RÉVA

Práce 
s mikroskopy

Podzimní 
Praha

V úterý 17. října 2017 nás, žáky pátých a druhých tříd, 
čekala zajímavá hodina. Zahrála nám cimbálová kapela 
RÉVA. Přivezli si s sebou nástroje typické pro cimbálovou 
kapelu (housle, cimbál, kontrabas) a zahráli také na klarinet, 
saxofon a flétnu. Předvedli nám, že „cimbálovka“ umí zahrát 
i jiné žánry, např. klasickou a filmovou hudbu, jazz, rock, 
ovocné a zvířecí písničky. Připravili si pro nás také něko-
lik zajímavých otázek. Za správné odpovědi jsme dostávali 
lízátko a žvýkačku. Bylo prima, že jsme nemuseli jen sedět a 
poslouchat, ale mohli jsme si i zatančit, někteří si s kapelou i 
zazpívali. Nejlepší byla poslední písnička od skupiny Kabát, 
to si zatancovali asi všichni. Moc se nám vystoupení líbilo a 
těšíme se na další.

Ve dnech 17. a 18. listopadu 2017 se konal tradiční výlet 
rodičů a dětí do Prahy. Co jsme zažili tentokrát? Prošli 
jsme si Nový Svět, Loretu a jiná krásná místa. Navštívili 
jsme divadlo Ta Fantastika – černé divadlo v Karlové ulici  
a zhlédli kouzelné představení Alenka v říši divů. Užili jsme 
si překrásně zářící Prahy a úplně prázdného a nasvíceného 
Pražského hradu. Druhý den někteří strávili čas v divadle 
Minor a ostatní se ještě kochali procházkou po Praze.

Během posledního říjnového týdne se žáci šestých tříd 
seznámili s mikroskopy, s nimiž budou tento školní rok pra-
covat. Pod vedením paní učitelky Evy Šulákové si děti mohly 
vyzkoušet, jak mikroskop funguje a prohlédnout si různé 
rostlinné a živočišné preparáty. Vyučovací hodina byla vel-
kým zpestřením a všechny děti tuto zajímavou zkušenost 
uvítaly s nadšením. 

Autorky:

Autorka:

Nia Kalandrová a Tereza Janečková z V. B

p. as. Martina Komrsková
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Deváťáci na Střední 
škole automobilní 
v Ústí nad Orlicí

Ve středu 1. listopadu 2017 se všichni deváťáci vydali na 
exkurzi na SŠ automobilní do Ústí nad Orlicí. Věděli, že je to 
moderní škola, ale určitě netušili, co vše je čeká.  Škola má 
dva areály – na Dukle a v Hylvátech, takže naše prohlídka 
byla rozdělena na dvě části. Měli jsme možnost vidět areál 
pro teoretickou výuku s velkou sportovní halou, posilovnou, 
gymnastickým sálem a horolezeckou stěnou. Žáci si také 
vyzkoušeli jízdu v autoškole na trenažéru.  Praktický výcvik 
probíhá v rozsáhlém školním autoservisu. Měli jsme pří-
ležitost nahlédnout přímo do dílen, kde se opravují osobní 
i nákladní vozidla, autobusy či motocykly. Žáci byli také 
seznámeni s poměrně novými obory, které jsou vhodné i pro 
dívky. Třešničkou na dortu byly vtipné bonmoty tamních 
vyučujících. Myslím si, že si většina z nás tento den užila. 

Autorka: p. uč. M. Fiebigerová a žáci IX. A

Názory žáků IX. A:

Prohlídka školy mě bavila. Nebylo to jen nudné povídání a namlouvání, jak je škola nej-
lepší. Ukázali nám co a jak na té škole chodí. Bylo fajn, že jsme si mohli vyzkoušet trenažér 
na auto. 

Bylo to úžasný, všichni byli milí a přívětiví. Nejlepší byly trenažéry. Kdybych byla kluk,  
tak bych tam šla. 

Bylo to super! Nejvíc mě bavilo jezdit na trenažéru a řídit kamion v Eurotruck simulátoru. 
Nakonec jsme jezdili na segwayi. Učitelé na pohodu! 

Na škole se mi líbil především trenažér. Super bylo i vyzkoušení segwayů. Hodně jsme 
se bavili při řízení kamionu. Zaujala mne velká tělocvična propojená s menším sálem  
a posilovna  se spoustou různých strojů. Myslím si, že by mne bavilo pracovat i v dílnách. 

Nejvíc se mi líbilo, když jsme si mohli vyzkoušet trenažér. A líbil se mi přístup učitelů  
k žákům – že se k nim chovají jako k dospělým. 

Na střední škole se mi velice líbilo díky pestrému programu a krásnému Fiatu 500! Škola 
má bohatý výběr oborů, které určitě stojí za to. 

Exkurze se mi velice líbila. Překvapila mě velikost školy a její moderní vybavení. Kdyby 
mě zajímala auta, určitě bych sem šel, klidně i na učňovský obor. 

Nejvíc jsem byla unesena z trenažéru a velmi mě potěšil výsledek mého testu na autoškolu. 
Učitelé byli příjemní, dobře se povídalo s panem ředitelem. Zaujal mne obor: Průmyslová 
ekologie.

Kateřina Boháčová

Nela Doleželová

Jakub Smejkal

Miroslav Šabata

Katka Krejbichová

Tomáš Polášek

Lukáš Křevký

Tereza Voborná
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Autor: p. uč. Pavel Dobšíček

Florbal 
aneb listopadové 
šílenství 
část první

Jedenáctý měsíc roku je tradičně plný florbalových okrsků. 
Což je sice super, ale pořádat 4 okrsky v jednom měsíci je 
v pravdě šílené.

Obrovskou porci zápasů IV. kategorie starších chlapců 
nabídl první okrsek konaný 15. 11. 2017 v tělocvičně naší školy.  
Dvě skupiny po třech týmech, 2 semifinále, boj o 5. místo, 
bitva o bronz a finále, to vše se událo během 6 hodin. 

Cesta za postupem do okresního kola byla pro naši školu 
„zatarasena“ hned ve skupině díky chybám v obraně a stře-
lecké nemohoucnosti dostat míček za brankovou čáru. 
Porážka od gymnázia 3:6 a Dobrovského 0:3, znamenaly 
pouze boj o 5. místo. V tomto zápase bohatém na branky 
jsme zvítězili nad Tatenicemi 8:4.

V prvním semifinále se utkaly školy A. Jiráska a gymnázia. 
Po posledním hvizdu a remíze 2:2 následovaly samostatné 
nájezdy, ve kterých byli úspěšnější chlapci z gymnázia. I ve 
druhém semifinále došel zápas k samostatným nájezdům. 
Horní Čermná prohrála se ZŠ Dobrovského. V souboji o bron-
zový pohár zvítězila po napínavém závěru Horní Čermná 
nad ZŠ A. Jiráska. Finále bylo velmi zajímavé a šťastnějším 
týmem (z mého pohledu) bylo gymnázium, které si vybojo-
valo účast v okresním kole.

Hned v pondělí, 20. 11. 2017, měly svůj okrsek mladší dívky. 
Ze tří přihlášených týmů se stal turnaj záležitostí pouze 
dvou škol, naší a ZŠ Damníkov. Děvčata se utkala ve dvou 
zápasech o postup. Oba týmy se lepšily každou akcí a po 
fyzické stránce si všechny aktérky sáhly na samé dno svých 
sil. Výsledky 10:2 a 10:3 znamenají okres.
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Plackománie 2017 
aneb Pomáháme 
Útulku Lanškroun

Podzim rychle utekl a opět se blíží čas Vánoc – čas klidu, 
míru, pohody, ale také čas solidarity a vzájemné pomoci. 
Chystá se mnoho charitativních akcí, adventních koncertů 
a sbírek. My se již tradičně přidáme s naší Plackománií. 
Naše bývalé žákyně a nadané umělkyně, Daniela a Denisa 
Ponomarevovy (studentky SŠ umělecko-průmyslové v ÚO) 
pro vás opět navrhly krásné motivy placek. Výtěžek z jejich 
prodeje poputuje do Útulku Lanškroun. Tentokrát pomůžeme 
konkrétně pěti týraným a zuboženým pejskům, kteří byli 
zabaveni jednomu „majiteli“. Věřím, že spravedlnosti bude 
učiněno za dost a tento „milovník“ zvířat bude potrestán.

Tady je příběh pětice odebraných pejsků:
Pejsci se dostali do útulku 16. října 2017 po zásahu KVS 
(Krajské veterinární správy), kdy byli odebráni majiteli. 
Tento zásah proběhl právě včas. Pejsci byli ve velmi zubo-
ženém stavu. Žili dlouho o samotě, hladu, bez pohlazení a v 
naprosto nevyhovujících podmínkách. Báli se jíst z misky 
a lidem moc nedůvěřovali – špatné zacházení zanechalo 
své následky. Jejich zdravotní stav byl velice vážný, neměli 
žádné tukové zásoby, žádné svaly, bojovali o holý život. Tři 
z nich byli velmi podvyživení a potřebovali vysoce kvalitní 
stravu, která bude šetřit jejich trávicí ústrojí. Pejsci dostali 
v útulku jména Dasty (kříženec, 22 kg), Rony (kavkazák, 
váha 25kg), Jeny (kříženka, šrámy po celé hlavě, 15 kg), Aika 
(kříženka, dcera Jeny, 13kg), a Argo (kříženec retrívra, 27kg). 
Pejsek Dasty měl navíc vážně zraněnou nožičku, musel 
následně na operaci. Bojoval o život, ale již se mu daří lépe. 
Rony, Aika i Jeny se mají nyní po měsíci čile k světu, i když 
mají před sebou ještě dlouhou cestu, Argo s lidmi zatím moc 
nekomunikuje. Jejich pokroky můžete sledovat na face-
booku – Útulek Lanškroun. Po zveřejnění tohoto příběhu 
se lidé ihned začali aktivně zapojovat do pomoci těmto 
pejskům, spolek Pomoz a pohlaď vyhlásil veřejnou sbírku. 
Držme všem pěsti, ať jsou co nejdříve schopni odejít do 
nových, láskyplných a trvalých domovů. 

My se tedy k této pomoci rádi připojíme. Placky budou k 
prodeji od pátku 8. prosince 2017. Cena placky bude již tra-
dičně: 25 Kč. Prodej bude probíhat každou velkou přestávku 
v kabinetě jazyků (p. uč. Fiebigerová) Podpořme společně 
dobrou věc. Výtěžek z prodeje budeme předávat již tradičně 
na Štěkání na Ježíška dne 16. prosince 2017, na které vás 
všechny srdečně zvu! 

Autoři: M. Fiebigerová a Útulek Lanškroun

Těším se  na vás!
Předem vám děkuji za podporu. 

Přeji vám všem krásné prožití vánočních 
svátků v kruhu vašich nejbližších.

Dasty

Jeny

Aika

Argo

Rony
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Můžete nám blíže představit sebe a svoji rodinu?
Jsme malá tříčlenná rodina. Trávíme spolu spoustu času 

a zatím nás to všechny baví. Přes léto býváme hodně venku, 
máme rádi vodu na všechny způsoby. Na podzim chodíme 
často do lesa – sběr hub je naší velkou vášní. Ale během 
zimy jsme rádi zalezlí doma v teple. Hrajeme různé hry  
nebo jen tak ležíme na posteli a povídáme si. 

S jakými pocity jste vstupovala na naši základní školu? 
Rozhodně jsem se těšila! Samotnou mě překvapilo, že jsem 

nebyla ani trochu nervózní, jak to většinou bývá, když člo-
věk nastupuje na nové místo. A musím říct, že ještě pořád 
se každý den do práce těším. Obrovskou roli v tom hraje mé 
štěstí na kolegyně a kolegy. Velmi hezky mě mezi sebe při-
jali a těší mě být součástí našeho velkého učitelského sboru. 

Vzpomínáte ráda na školní léta? 
Vlastně ano. Sice jsem nebývala hvězda třídy, ale měla jsem 

tři skvělé kamarádky (s jednou se hodně přátelíme dodnes),  
díky kterým ty školní dny krásně utíkaly. Na druhém stupni 
jsme dostali fantastickou češtinářku, paní učitelku Čejkovou, 
takže jsem se navíc začala do školy opravdu těšit. A tak jsem 
ty roky přežila v klidu, v pohodě a bez psychické újmy.  

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Od malinka jsem chtěla být učitelka v mateřské školce. 

Často jsem hlídala děti v okolí. Ve 14 jsem už poprvé dělala 
oddílovou vedoucí na táboře. Ale život měl se mnou jiné 
plány a tak jsem ze své cesty musela na nějakou dobu 
odbočit. O to větší radost mám z toho, že jsem zase poslední 
roky zpět mezi dětmi. A protože prvostupňové mám doma, 
tak si v práci užívám těch starších.  

Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka?
Mám pocit, že moc volného času nemám. Ale když nějaký 

je, tak moc ráda čtu. Kdybych měla mít doma všechny 
knihy, které jsem přečetla, tak tam neuděláme ani krok.  
V dospělosti jsem si hodně oblíbila divadlo bez ohledu  
na žánr. Ráda se podívám na pěkný film a občas si napíšu 
nějakou tu povídku do šuplíku. 

Co Vám vadí na ostatních lidech?
Moc toho není. Většinou beru každého takového jaký je  

a nepitvám se v cizích špatných vlastnostech.

Rozhovor: 
asistentka pedagoga 
Martina Komrsková

Ale všeobecně nerada potkávám lháře, sobce, přílišné 
egoisty, lidi bez smyslu pro humor, lidi co se berou příliš 
vážně a takové, kteří nedokážou otevřeně komunikovat.

Zažila jste někdy nějaký trapas?
Určitě ano. Ale většinou jsou to takové malé trapásky,  

kdy se nahlas směju vlastnímu vtipu, protože mi přijde super, 
ale nikdo další vedle mě se nesměje. Ale už i tyhle situace 
jsem se naučila brát s humorem.

Jaké je Vaše životní krédo?
Nikdy neříkej nikdy. To mě provází celým životem.

Co byste vzkázala žákům naší školy?
Vzkázala bych jediné: jestli vás to ve škole moc nebaví,  

tak nebojte, ono to uteč.  Zkuste si na každém dni najít něco, 
na co byste se mohli těšit. Jeden den třeba hudební výchova, 
druhý den dobrý oběd, Rozhodně se pak lépe vstává ráno  
z postele. A ještě pro ty starší: pečlivě si promyslete,  
kam vás to táhne, co vás baví. A udělejte všechno, co je  
ve vašich silách, abyste se dostali na takovou školu, která 
vám k uskutečnění tohoto snu pomůže. S tou správnou 
střední školou je totiž všechno mnohem jednodušší. 

Znáte náš školní časopis? Jak se Vám líbí?
Časopis už znám, dříve jsem o něm věděla pouze z dosle-

chu. A jako školní časopis mi přijde velmi dobrý. Rozhodně 
mu moc fandím a přeji mu spoustu věrných čtenářů a při-
spěvovatelů v dalších letech

A nyní stručně: 
Oblíbené jídlo: kuře s bramborovou kaší 
Oblíbená filmová pohádka: 
Mary Poppins, Harry Potter, Anděl Páně
Oblíbený film: Pozemšťan, Naprostí cizinci, Náš domov
Oblíbený autor (kniha) z dětství: 
Vojtěch Steklač (série Bořík), Felix Háj (Kája Mařík) 
Oblíbený autor (kniha): Patrik Hartl, Johnn 
Irwing, Virginie. C. Andrews
Oblíbený herec/herečka: 
Zdeněk Svěrák, George Clooney, Hugh Grant
Oblíbený zpěvák/zpěvačka: 
Vojtěch Dyk, Szidi Tobias, Jarek Nohavica
Oblíbený předmět ve škole: čeština 
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Autor: Tomáš Polášek z IX. A

Oslava vzniku 
Československé republiky

Někteří členové redakce časopisu Béda se sešli tři dny 
před státním svátkem, Dnem vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, u pomníku obětem 1. a 2. světové 
války. Od založení Československé republiky uplynulo 
letos již 99 let. Nejprve přednesl slavnostní řeč pan starosta 
města Lanškroun Radim Vetchý. Po slavnostní řeči kladli  
k pomníku slavnostní věnce představitelé města Lanškroun 
a jeden válečný veterán. Na závěr slavnosti zazněla česká  
i slovenská národní hymna.

Státní svátek se slaví 28.10. Je to den, kdy byla v Praze 
v roce 1918 vyhlášena samostatná Československá  
republika. Nejvíce se o to zasadili tři muži, kteří se snažili  
v době 1. světové války v zahraničí zřídit různé organi-
zace a jiné potřebné orgány, které jsou důležité k založení 
samostatného státu. Jednalo se o T. G. Masaryka, E. Beneše  
a M. R. Štefánika, kteří se potom stali čelními představiteli 
státu. 

(nar. 10. 9. 1976) rodák z Olomouce, režisér, scénárista  
a spisovatel. Má rád humor a vtip, nebojí se absurdity  
a trapnosti. Přestože vystudoval filmovou a televizní režii  
na pražské FAMU, propadl kouzlu divadla a psaní diva-
delních komedií. V současnosti je uměleckým šéfem  
a režisérem divadelní společnosti Studio Dva. Nejúspěšnější 
režie – One man show Caveman. Vlastní hry – Hvězda (2013), 
Vysavač (2015), Líbánky na Jadranu (2017) a jiné. Autor knih 

– Prvok, Šampón, Tečka a Karel (2012), Malý pražský erotikon 
(2014) a Okamžiky štěstí (2016).

Chodil jste do školy rád, nebo jste školní docházku bral jako 
nutné zlo?

Na základku jsem chodil rád, byl jsem šprt. Na gymnázium 
jsem ale už chodil málokdy, od šestnácti jsem pracoval jako 
herec v divadle a ze školy jsem se ulíval.

Jaké předměty patřily k vašim oblíbeným?
Miloval jsem vždycky dějepis.

Měl jste oblíbenou učitelku/učitele?
Měl jsem rád němčinářku. Byla hezká, mladá, 

měla parádní prsa a nenosila podprsenky.

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Plastickým chirurgem po tátovi.

Co byste popřál nebo vzkázal našim žákům?
Cokoliv vás baví, dělejte opravdu pořádně.

Mávám! Pat
Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor: 
Patrik Hartl

https://goo.gl/JsbjMH
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„Smetanka“ úspěšná 
v celorepublikové soutěži 

  Zdeněk Hudec ze VII. B

1. Nejspíš to, jestli dostaneme nějakou cenu jako minule.
2. Účastnil jsem se workshopu „Jak se stát iReportérem 

ČT“. Byl hodně poučný a hodně mě to motivovalo.
3. Byl jsem poměrně nervózní, když jsme si šli jako 

redakce vyzvednout cenu, ale určitě se mi to líbilo.
4.  Byl jsem hodně spokojen, 6. místo z celé 

republiky je hodně velký úspěch nejen pro 
mě, ale myslím, že pro celou redakci.

5. Jediné, co bych vytkl bylo to, že jsme neměli 
nějakou mapu budovy, trochu jsem se ztrácel.

  Tomáš Polášek z IX. A

1. Nejvíce mě zaujala řada workshopů, kterých 
jsme se mohli účastnit  a prohlídka 
největšího studentského rádia R.

2. Účastnil jsem se workshopu „Jak se stát iReportérem“. 
Uváděli ho zakladatel tohoto projektu a redaktor České 
televize. Na začátku nás seznámili s projektem iReportér 
a potom nám povídali o tom, jak se stát iReportérem 
a jak ho v České televizi zpracovávají. Bohužel jsem 
musel v půlce workshopu odejít, protože se kryl s 
vyhlášením soutěže „Školní časopis roku 2017“.

3. Určitě dobrý. Vyhlášení bylo rychlé a stručné. 
Jenom mě trochu vadilo, že jeden časopis 
vyhrál třeba ve třech kategoriích.

4. Jsem velice spokojený, popravdě jsem s tím ani 
nepočítal, že se umístíme na tak dobré pozici.  

5. Jediná věc, která mně vadila na vyhlášení časopisu 
roku 2017 bylo, že se nedodržovaly časy, ve kterých 
měl určitý workshop nebo vyhlášení začínat. 

Pátek 10. listopadu 2017 byl pro náš školní časopis Béda 
šťastným dnem. Slavili jsme velký úspěch, protože jsme se 
v celorepublikové soutěži „Školní časopis roku 2017“ v cel-
kovém hodnocení umístili v první desítce – obsadili jsme 6. 
místo. A nejen to – v kategorii TITULKA máme 3. místo! Je 
to velká odměna za naši dosavadní činnost a zároveň velká 
výzva do další práce. Vybraným účastníkům tohoto setkání 
jsme položili následující otázky:
1. Co tě nejvíce zaujalo na celorepublikovém  

vyhlášení soutěže „Školní časopis roku 2017“? 
2. Kterého workshopu ses účastnil(a) 

a jaký byl jeho obsah? 
3. Jaký dojem máš ze závěrečného vyhlášení?  

Jak probíhalo? 
4. Byl(a) jsi spokojen(a) s celkovým umístěním  

našeho školního časopisu?
5. Co se ti nelíbilo, měl(a) jsi k soutěži nějaké výhrady?

  Tereza Polášková ze VII. A

1. Zaujaly mě různé workshopy a také vystavené časopisy.
2. Zúčastnila jsem se workshopu, který se jmenoval 

„Idylka jak z reklamy“. Dívali jsme se na různé 
reklamy a říkali si třeba kolik tam je střihů apod.

3. Mám z něj velikou radost, probíhalo to tak, 
že jmenovali časopisy, které něco vyhrály 
a rozdávaly za to různé odměny.

4. Určitě, bylo to skvělé, že jsme se umístili 
6. z celé České republiky.

5. Jediná věc, která se mi nelíbila, bylo to, že 
jsme museli vstávat tak moc brzo. 

  Stela Vaníčková ze VII. A 

1. Vyhlašování časopisů a škola, ve 
které jsme se nacházeli.

2. Zúčastnila jsem se workshopu „Idylka jak z 
reklamy“, kde jsme rozebírali reklamy a hovořili o 
tom, jaké se používají triky k dobré reklamě.

3. Dobrý, ale škoda, že jsme nebyli první.
4. Docela ano.
5. Asi to, že jsme nebyli první a že jsme 

tam nemohli zůstat déle.
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Martin Hak- vypravěč 
V listopadu navštívil naši školu vypravěč Martin Hak. 

Ukázal nám, jak můžeme sami ve své hlavě tvořit obrazy z 
příběhu, když se nám podaří koncentrovat svoji pozornost 
na vypravěče a necháme se unášet příběhem, dějem i popi-
sovaným prostředím. Můžeme zažít víc, než nám nabízí 
televize. 

Martin Hak vyprávěl příběh o Karlu IV. a nám z páté třídy 
přidal ještě jedno vyprávění. Napjatě jsme si mohli prožít 
jedno nebezpečné dobrodružství jeho dědečka, když byl 
ještě malý.

Autorka: p. uč. Dana Kačerovská

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 :

   Anežka Skalická ze IV. A

   Adéla Mičková z VII . A

   Simona Svobodová, VIII. A

   Tereza Polášková, VIII. A

   Vtip č. 1

   Vtip č. 2

   Vtip č. 3

   Vtip č. 4„Pepíčku, proč brečíš?“
„Zdálo se mi, že naše škola shořela.“
„Uklidni se, to byl jen sen.“
„A proč myslíš, že brečím?“

Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi buben.“ 
„Nekoupím, budeš mě rušit při práci.“
Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát.“

Přijde zebra s tučňákem k fotografovi. Fotograf se 
jich ptá: „Chcete fotku barevně nebo černobíle?“

Vítězný vtip z listopadového čísla – č. 1

Pepíček neumí jíst polévku, a tak mu paní učitelka 
řekne, ať se ji naučí jíst. Pepíček jde tedy za dědečkem, 
který čte noviny a ptá se ho: „Dědo, jak se jí polévka?“ 

„Jdi do háje,“ odpoví dědeček. Pak jde za sestrou, která 
poslouchá mp3 a ta mu odpoví: „Bejby, nedělej to!“ Pak 
se zeptá bratra, ten si hraje na supermana, a tak mu 
odpoví: „Superman!“ Nakonec se ptá babičky a ta říká: 

„Růžové prasátko na dortu!“ Druhý den jde Pepíček 
do školy a paní učitelka se ho ptá: „Pepíčku, jak se jí 
polévka?“ „Jdi do háje,“ řekne Pepíček. „Pepíčku, já 
to řeknu panu řediteli!“ „Nedělej to, bejby!“ „Kdo si 
myslíš, že jsi?“ „Superman!“ „A kdo jsem podle tebe 
já?“ „Růžové prasátko,“ zní Pepíčkova odpověď.
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PRO CHVÍLE ODDECHU

1. Kolik megapixelů mají zhruba naše oči?

350 

576

598

2. Kolik kostí má v sobě průměrný člověk?

207 - 214

199 - 206

215 – 221

Vánoční příběh

Kvíz: člověk
Napsal:

Autor:

Nakreslila:  Jakub Hajzler ze VI. B

Adam Viskupič z VIII. A

Eliška Klímová ze VI. B

A

A A

A

B

B B

B

C

C C

C

3. Kolik procent vody má v sobě průměrný člověk?

52% – 36%

120% – 150%

60% – 70%

4. Z jakých části obratlů je tvořena naše páteř?

Obratle: krční, hrudní, bederní, křížové, kostrční

Obratle: krční, hrudní, bederní, křížové, ocasní

Obratle: krční, bederní, křížové, kostrční
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žlutá

fialová

černá

hnědá

zelená

modrá

dveře

zima

ponožky

jelen

komín

boty

sob

šála

sweater

banana

night

monkey

box

day

Anglická luštěnka 
slečny Lucie

Anglická luštěnka 
slečny Stely

Převrácená anglická 
luštěnka

Autorka:

Autorka:

Autorky:

Lucie Pásztová z V. A

Stela Vaníčková ze VII. A

Nela Zvoníčková a Lucie Pásztová z V. A
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Německá luštěnka 

Youtuberská luštěnka

Vánoční luštěnka

čtyři

dva

žlutá

modrá

šedá

dvanáct

zelená

černá

kino

svítí  v noci na obloze

sladíme s ním

štědrovečerní ryba

plave v rybníku (obecně)

pijeme to

večerní jídlo

chytáme tam ryby

Má svůj vlastní burger

Je to GoGova holka 

      Má rád zelenou barvu 

          Čau všichniii já 

Jmenuju se Štěpán Buchta

Nikdy se neodhalil a točí převážně Minecraft Let‘s Playe

Autorka:

Autorky:

Autorka:

Nikola Olahová z IX. B

Nela Zvoníčková a Hana Šemberová z V. A

Aneta Juskova z V. A
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Hledáme slavné 
světové hudební skupiny
Dnes budeme hledat další slavnou americkou skupinu. 

Vyluštěte křížovku. Každé písmeno tak dostane své číslo. 
Podle těchto čísel snadno  vyplníte spodní  tajenku  
a získáte názvy některých hitů hledané hudební skupiny.

1

19

21 12

3

13

2 22

20

7

3 13 3

2

7

8 7 4

20 322 713 11

16 3 7 13

3 49 121 85

11 53 28 3 107 7

4

1

16

1 7 19517

11

5

1

20

4

2

7

56 3

13

2

4

12 17 1385

12

8

14 13

9

13

1 73 8

2

3

12

2 3 148

2 12 1013

54 7

16

4

12

3 18

3 15 31

105 3

– 14  + 3 . 7 =

část zlomku

 jednotka výkonu

5 % z 400 =

řecké písmenko β

řecké písmenko ε

 10 mm = 1 …..   

 řecké písmenko λ
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Jména dvou nejznámějších členů této kapely 
dostanete splněním dalšího úkolu.

Název hledané slavné hudební skupiny je:

pomůcka na rýsování kružnic

do které skupiny patří úhel 155°  …

10 dm = 1 …

řecké písmeno τ

–30 – (- 50) =

25 % z 32 = 

řecké písmeno β

4 – 8 .(+2) =

římská číslice M

0,5 % z 200

název jednotky ha

  řecké písmeno ρ

 název jednotky dm

římská číslice C

 do které skupiny patří úhel 23°?

            – 9 + (+20) =   

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

10 . 2 – (+9) . 2 =

řecké písmeno ω

  počet dní v týdnu

     20 % z 30 = 

řecké písmeno δ

12 – 3 . 3 =

 – 5 . (- 4) =  

Autorka: p. uč. Iveta Kantorová
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Výherci z minulého čísla:
str. 2   Lambada

1. místo: Míša Novotná, III. B
2. místo: Petr Vlček, VII. A 
3. místo: Sabina Svobodová, VIII. A

str. 3   Obrázek na vybarvení – 2. stupeň
1. místo: Adéla Šemberová, VII. A
2. místo: Kateřina Černovská, VI. A
3. místo: Eliška Málková, VII. B

str. 3   Obrázek na vybarvení – 1. stupeň
1. místo: Tereza Vlková, II. A
2. místo: Viktorka Břízová, I. B
3. místo: Agáta Viskupičová, V. A

str. 16   AJ luštěnka slečny Stely (November)
1. místo: Petr Šípek, VII. B
2. místo: Jakub Beneš, V. A
3. místo: Eliška Marklová, VII. A

str. 16   NJ luštěnka slečny Barbory (November)
1. místo: Eliška Martincová, IV. A
2. místo: Miroslav Martinec, VI. B
3. místo: Stela Pluhařová, III. A

str. 17   Obrázková luštěnka (Podzim)
1. místo: Patrik Paukert, IV. B
2. místo: Aneta Šemberová, III. B
3. místo: Markéta Anna Šteflová, III. A

str. 17   Kvíz o Švýcarku (1a, 2b, 3a, 4a, 4a)
Klára Janíčková, II. B

str. 18   Chemická luštěnka (Diamant)
Barbora Břízová, IX. B

str. 19   Hudební skupina (ABBA)
 Sabina Svobodová, VIII. A

str. 16   NJ luštěnka stečny Terezy (November)
1. místo: Šárka Hejlová, VII. B
2. místo: Nikol Obešlová, IV. A 
3. místo: Vojtěch Skalický, VIII. 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 7. prosince 2017. Uzávěrka dalšího čísla je středa 20. prosince 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 20. prosince 2017.
 
Pozor: 
Řešení každého úkolu pište na samostatný 
papír, uveďte své jméno a příjmení.

i

str. 13   Soutěž o nejlepší vtip
1. místo: Míša Novotná, III. B
2. místo: Adéla Mičková, VII. A
3. místo: Sofie Šmídová, IIII. B

str. 15   Zvířecí luštěnka (Savci) 
1. místo: Lukáš Křevký, IX. A
2. místo: Viktorka Břízová, I. B
3. místo: Lucie Knápková, VII. A

str. 15   Zvířecí luštěnka  (Mazlíčci)
1. místo: Adéla Klimešová, VI. A
2. místo: Terezka Holubová, III. A
3. místo: Natálie Faltusová, IV. B

Jan Frank
F+J elektro 
sdružení


