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Vybarvi obrázek 

Autorka: Věra Štefanová - bývalá žákyně naší školy

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

Tentokrát Jakub Prachař, Ondřej 
Pavelka a Richard Trsťan.

Známé osobnosti
zdraví Bédu

https://goo.gl/LdYWAt https://goo.gl/qGpntL https://goo.gl/4qkjf8
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Vánoční pečení

Návštěva radnice

Je čas Vánoc a vánočního pečení, a tak jsme se rozhodli, 
že si také společně něco upečeme. Paní učitelka připra-
vila linecké těsto a v úterý 19. prosince 2017 jsme se pustili  
do pečení. Pomáhala nám paní učitelka s Matoušovou 
maminkou. Práce nám šla od ruky a za hodinu jsme  
už marmeládou slepovali upečené cukroví. Potom nám 
paní učitelka uvařila malinový čaj a začala ochutnávka. 
Cukroví se nám moc povedlo, protože se po něm je zaprášilo.  
Ve škole jsme si pak poslední zbytky rozdělili a vzali domů 
na ukázku. Už se moc těšíme na další pečení.

Moc jsme se těšili na domluvenou schůzku s panem mís-
tostarostou Milošem Smolou. Dorazili jsme na radnici tro-
chu dřív, tak se nás ujala milá paní z Infocentra, ale to už při-
cházel pan Smola.

Přivítal nás a nejdříve nás vzal do radniční věže. To byla 
taková krása vidět zasněžené náměstí s nádherným vánoč-
ním stromkem z ptačí perspektivy. Milé bylo i to, jak se pan 
místostarosta staral o bezpečnost dětí a podal jim pomoc-
nou ruku při šplhání po příkrých schodech věže.

Po prohlídce věže jsme mysleli, že máme to nejlepší 
za sebou, ale opak byl pravdou. Pan Smola nám domlu-
vil schůzku s panem starostou, panem Radimem Vetchým. 
Pozvali nás do zasedací síně vedení města. Dokonce si děti 
mohly vyzkoušet starostovské křeslo. Vyzkoušeli jsme si 
zasedání městské rady a hlasování. Je pravda, že hlaso-
vání o zrušení školy, bylo sporné. Pan starosta dětem vysvět-
lil, že pokud chtějí v životě něco dokázat, školu opravdu 
potřebují. 

Nakonec se s námi pánové vyfotili a děti na cestu dostaly 
dárek -  městské omalovánky. Exkurze se nám moc líbila.

Autoři:

Autorky:

p . uč. L. Pluhařová a I. Kosová

p. uč. L. Pluhařová a I. Kosová
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Hodina šikovných rukou

Pohádkový den ve II. třídách 
O perníkové chaloupce

6. prosince 2017 se ve škole na Palackého ulici svítilo 
ještě pozdě odpoledne. Mělo to speciální důvod. Pro budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče byla připravena tvořivá dílnička  

– Hodina šikovných rukou.
Protože je prosinec, téma dílničky je jasné – Vánoce. 

Vyráběly se zápichy do květináče – anděl a Mikuláš, tvořily 
se papírové vánoční stromečky a kreslené vánoční ozdoby.

Maminky si mohly mezitím dát kávu nebo čaj, popovídat 
si s jinými maminkami.

Když už děti nechtěly stříhat, malovat a lepit, mohly si jít 
na koberec stavět ze stavebnice či skládat puzzle. Také si 
mohly prohlédnout školu a krásnou vánoční výzdobu. 

Hodina uplynula jako mávnutím kouzelného proutku. 
Děti i maminky se těší na další dílničku, která proběhne  
24. ledna 2018 v hlavní budově na Smetanově ulici. Její téma 
je Hodina plná her.

Jeden den se druháčci učili s pohádkou O perníkové 
chaloupce. Tu přece znají všechny děti. Hned v úvodu dne 
ale přišli na to, že každý zná vlastně jinou verzi. Jednou  
v pohádce vystupuje hodná maminka s hodným tatínkem, 
v jiné verzi je zlá macecha, která Jeníčka a Mařenku pošle 
do lesa. V knížce Maminčiny pohádky si přečtete o tom,  
že tu bydlí hodná ježibaba, která dá dětem perníček a ještě 
jim ukáže cestu domů. Většinou ale děti znají zlou ježi-
babu, která bydlí v chaloupce sama nebo spolu s ježidědkem.  
Ve veršované pohádce Františka Hrubína vystupuje i holou-
bek a Jeníček s Mařenkou zamknou ježibabu cukrovým klí-
čem. Zlá ježibaba vždy skončí na lopatě a potom v peci. 

Spolu s Jeníčkem a Mařenkou plnily děti různé úkoly.  
V českém jazyce se naučily poznávat slova souznačná, 
řadily obrázky podle osnovy a rozdělovaly text na samo-
statná slova. V matematice všichni společně přeskakovali 
chodníček z perníkových příkladů, počítali ve dvojicích  
a vybarvovali barevné příklady. Nejvíce ale všechny bavilo 
vyrábění papírových perníčků na velkou chaloupku.  
Aby jim však nebylo líto, že nejsou k jídlu, každý z nich 
mohl ochutnat i pravý medový perníček od paní učitelky.  
Poté je čekaly úkoly ve skupinkách nebo dvojicích. Děti sklá-
daly pohádkové puzzle, tvořily obrázkovou osnovu příběhu  
nebo si zahrály pohybovou hru s ježibabou. 

Den rychle utekl a už se všichni těšíme na další den  
s pohádkou.

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

Autorky: p. uč. L. Pluhařová a I. Kosová
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Klaním se Vám, pánové

Dopoledne se spisovatelkou 
Veronikou Válkovou

Tato věta s mi honila hlavou od prvního setkání se dvěma 
mladými muži, kteří navštívili naši školu v předvánoč-
ním čase. Oba byli mladí, pohlední sportovci, chytří, se slib-
nou budoucností. Oba jsou teď upoutáni na invalidní vozík,  
už nemohou dělat to, co je tak bavilo, jejich život se  
od základů změnil. Zažili si bolest, hrůzu ze závěru lékař-
ské zprávy a paradoxně „se postavili na nohy“ na vozíčku. 
Velikou bolest si zažili i jejich rodiče a přátelé. Na to bychom 
neměli zapomínat. Vyprávěli dětem své příběhy, příběhy 
jiných lidí, ukazovali obrázky a pomocí prezentace a modelu 
páteře se snažili dětem dostat do hlaviček informace o tom, 
jak se chránit před úrazy, co nedělat, jak poslouchat svůj 
varovný hlas. Přidali osobní zkušenosti, hovořili o praktic-
kých věcech a ukázali, že i postižení lidé mohou vést rela-
tivně plnohodnotný život. Musí mít obrovskou sílu a musí 
vidět velký smysl v tom, co dělají, protože „odpustit“ osudu 
skutečnost, že si s nimi takto pohrál a po šesti letech 
být schopni jezdit po školách a přinášet dětem poselství  
o ochraně jejich budoucího života, je obdivuhodné.

Už od loňského roku jsme se těšili na setkání s touto spi-
sovatelkou. Knihy známe z předčítání při literární výchově. 
Jsou napínavé, zajímavé, humorné a hlavně s historickým 
nábojem. Hlavní hrdinka je dívka ze současnosti, která se 
díky kouzelnému atlasu přenese do minulosti, kde se vždy 
setká s významnou osobností našich dějin. Pomocí svých 
schopností a znalostí řeší v minulosti zápletku, kterou 
vdechne do knihy autorka. Ta nás seznamuje velmi zajímavě 
se životy našich předků. Setkání s autorkou se neslo v duchu 
autorského čtení a plnění mnoha úkolů.

Bylo to krásné dopoledne v knihovně. 

Foto:Autorka: p. uč. Romana Prokopováp. uč. Dana Kačerovská

Autoři: žáci IV. B a p. uč. Romana Prokopová
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Autorky: T. Polášková, E. Marklová, L. Knápková ze VII. A

Vědecká exkurze 
pátých tříd

Návštěva 
lanškrounského muzea

V úterý 28. listopadu 2017 vyrazili žáci pátých tříd  
na vědeckou exkurzi. Autobusem jsme zamířili směr Brno, 
kde se naše vědecká expedice odehrávala.

Nejprve jsme se vydali do vesmíru. V planetáriu jsme 
zhlédli film s názvem Úžasné planety. A bylo to opravdu 
úžasné. Měli jsme pocit, že opravdu létáme vesmírem.  
Navíc jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o souhvěz-
dích a planetách.

Druhá část naší vědecké výpravy proběhla ve VIDA centru. 
Expozice je zde rozdělena do několika částí – planeta, civi-
lizace, člověk a mikrosvět. Mohli jsme si vyzkoušet různé 
pokusy, hlavolamy, postřeh, simulátor přetížení 3G (ten byl 
super a vyzkoušeli ho i některé maminky), zmrazené stíny, 
jízdu na kole přes ocelové lano. Zjistili jsme, jak funguje např. 
statická elektřina, odstředivá síla, jak žijí mravenci.

Uteklo to strašně rychle. Nikomu z nás se nechtělo zpět 
domů. Všem doporučujeme, aby se tam zajeli podívat.

Ve středu 8. 11. a v pátek 10. 11. 2017 se žáci VII. A a VII. B 
vydali v rámci výtvarné výchovy do lanškrounského muzea. 
Probíhala tam výstava Pověsti a tajemná místa Lanškrouna. 
Když jsme přišli, všichni jsme si posedali a poslouchali 
nahrané příběhy. Byly to pověsti, které se prý v našem 
městě staly. Potom jsme kreslili, co se nám v muzeu líbilo.  
Na výstavě byly ušité loutky, které jednotlivé pověsti nebo 
strašidla představovaly, dále různé dekorace, např. z proutí, 
které určitý příběh dotvářely. Také jsme všichni dostali 
brožurku s texty některých pověstí, krásnými ilustracemi  
a úkoly. 
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Přednáška o Austrálii
Ve středu 29. listopadu 2017 zažili žáci 7.-9. ročníků netra-

diční hodinu angličtiny – přednášku o Austrálii v podání 
cestovatele (bývalého pedagoga) Mgr. Karla Kocůrka. Spíše 
než přednáška to byla opravdu dobrodružná výprava s úžas-
nými obrázky přírody, video vstupy s místními lidmi i zví-
řaty a mnoha zajímavými informacemi. Společně jsme pro-
cestovali Sydney, Melbourne, Darwin, Adelaide, národní 
parky, vyšlápli jsme na horu Uluru a setkali se s mnoha aus-
tralskými zvířaty. Přednáška žáky opravdu zaujala, celou 
dobu bedlivě poslouchali. Na konci přednášky se mohli ptát 
na to, co je zajímá (samozřejmě v angličtině). Zajímavé bylo, 
že před přednáškou se mnozí žáci ptali, proč to musí být  
v angličtině a ne v češtině. Poté byli sami velmi překvapení, 
že rozuměli. 

Hlavním cílem této akce bylo žáky motivovat k tomu, 
aby se chtěli učit anglicky, aby chtěli nejen porozumět,  
ale také se umět ve světě domluvit. Přečtěte si názory žáků  
a poté si zkuste kvíz o Austrálii. Odpovězte na otázky,  
vhoďte do Bédovy schránky a vyhrajte knihu Australia and 
New Zealand (zjednodušená kniha v angličtině). 
Takže hodně štěstí! Good luck!

Viktor Dolníček, VIII.B

Dominik Čada, IX.B

Nikča Oláhová, IX.B

Míra Šabata, IX.A

Anička Kaňová, IX.B

Tomáš Polášek, IX.A

Terka Filová, IX.A

Eliška Stejskalová, IX.A

Názory žáků:

Bylo to zajímavé. Zjistil jsem, že v Austrálii jsou o mnoho vyšší platy!

Pán to podal vtipně, poznal jsem spoustu nových věcí. Určitě bych se do Austrálie 
chtěl jednou podívat. Pan Kocůrek musí mít pěkné zážitky, snad se to splní i mně!

Přednáška byla opravdu vtipná (hláška o hadech: My favourite snakes are…a na obrazovce 
bonbóny). Zarazilo mě, že na konci začal mluvit česky, myslela jsem, že je Američan. 

Bylo to super. Nejvíc mě zaujala příroda – líbilo se mi koupání v džungli 
nebo videa s krokodýly. Určitě bych se tam rád jednou podíval.

Většina přednášek mě nebaví, ale tahle byla super. Byla to zábava 
a angličtině jsem v pohodě rozuměla. Moje mamka nebude mít 
radost, až na ni vybalím, že se tam chci podívat. 

Byl jsem velice překvapený, že jsem všemu rozuměl. Velice mne 
zaujalo, že člověk může vylézt na horu Uluru. Byl jsem na sebe pyšný, 
že jsem na konci přednášky jako jediný položil otázku.

Přednáška mě  moc bavila. Sice jsem všemu nerozuměla,  
ale dověděla jsem se spoustu nových věcí. Na konci nám řekl  
hodně motivujících slov. Chtěla bych další podobné přednášky. 

Bylo to zajímavé a vtipné. Velmi mě překvapilo, že pan Kocůrek čte raději australský  
než český tisk – zde si lidé vyberou jen to, co se jim hodí. Děkuji za tuhle přednášku! 

Autoři: p. uč. M. Fiebigerová a žáci Foto: Mgr. Karel Kocůrek
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Australia Quiz
1. What is the capital city in Australia? 

C  _  _  _  _  _  _  A 

2. Can you find the Australian flag? 
 
 
 

3. How many people live in Australia?  
a) 15 million     
b) 20 million    
c) 25 million 

4. What is the largest city? It has almost 5 million people.  
S  _  _  _  _  Y 

5. What is the second largest city?  
Australian Open and Formula 1 are organized here. 
a) Perth 
b) Darwin 
c) Melbourne 

6. How many states are in Australia?  
a) 4 
b) 5 
c) 6 

7. What is the Australian currency?  
a) Australian pound 
b) Australian dollar 
c) dollar 

8. How can we say ‘Australian’  in other way? 
A  _  _  _  _  E 

9. What is Australian unofficial symbol (animal)?   
K  _  _  _  _  _  _  O 

10. Who are native people in Australia? 
A  _  _  _  _  _  _  _  _  _  S 

11. What is their famous musical instrument?  
D  _  _  _  _  _  _  _  _  O 

12. What is the best-known natural landmark near the Red 
Centre. It is also known as Ayers Rock. It’s 348 m high. 
U  _  _  _  U 

13. Can you colour Aboriginal flag? 

14. What is the biggest national park?  
a) Kakadu NP     
b) Nitmiluk NP    
c) Witjiva NP 

15. Do you know in which city were  
the Olympic Games in 2000?  
a) Canberra 
b) Sydney 
c) Melbourne 

16. Where can we find Sea Life Aquarium?  
a) Darwin 
b) Adelaide 
c) Sydney 

17. How do Australians say ‘Good morning’?  
a) Good morning! 
b) Good day! 
c) Hello! 

18. How do Aussies say ‘Women’ and ‘Men’? 
S  _  _  _  _  _  S  and  B  _  _  _  _  S 

19. What is the famous car brand produced in Australia? 
H  _  _  _  _  N 

20. How many sunny days are in Australia during a year?  
a) about 100 
b) about 200 
c) about 300 

21. What is the name for Burger King there?  
a) Hungry Jim’s 
b) Hungry Jack’s 
c) Hungry Aussie 

22. In Sydney was filmed a very famous sci-fi film  
with Keanu Reeves as Neo. Do you know the name?  
M  _  _  _  _  X 

23. In Kakadu National Park and Nitmiluk National Park 
was shot another famous film about crocodiles  
with Paul Hogan.  
C  _  _  _  _  _  _  _  E    D  _  _  _  _  E 

24. What is the most famous building in Sydney?  
O  _  _  _  A   H  _  _  _  E 

25. What is the highest skyscraper in Melbourne?  
E  _  _  _  _  A   TOWER

Autorka: p. uč. M. Fiebigerová
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Vánoční Vídeň 
Dne 5. prosince 2017 jsme jeli na celodenní výlet  

do vánoční Vídně. Jako první jsme navštívili letní sídlo  
císařské rodiny, zámek Schönbrunn, kde jsme absolvovali 
prohlídku s výkladem zdejší historie. Poté jsme se vydali 
autobusem na okružní jízdu, viděli jsme mnoho seces-
ních budov, budovu parlamentu, divadlo a spoustu dalších. 
Následovala procházka, při které jsme zhlédli další zají-
mavé památky, např. Hofburg, několik kostelů, katedrálu  
sv. Štěpána, Mozartův dům, hotel Sacher. Následující zastáv-
kou byla kavárna Rosenberger, kde jsme mohli ochut-
nat vyhlášený Sacherův dort a odnést si na památku hrní-
ček. Výlet jsme zakončili před radnicí návštěvou zdejších 
vánočních trhů, kde jsme si dali vyhlášené „Bratwursty“, 
punč (samozřejmě bez alkoholu) nebo horkou čokoládu,  
která nás příjemně zahřála po chladném dni. Na zpáteční 
cestě autobusem jsme s příjemnou vánoční náladou pozoro-
vali rozsvícenou Vídeň.

Autorka: Vendula Kocourková z IX. B
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Vánoce 
ve výtvarné 
výchově

Ve výtvarné výchově jsme začali pracovat na vánočních 
tématech již počátkem listopadu. Kromě klasických zim-
ních motivů realizovaných ve všech třídách si žáci výtvar-
ného semináře vyrobili dva dárky – svíčky z voskových 
včelích plátů a obrázek v rámečku zdobený ubrouskovou 
technikou (decoupage). V semináři v 8. ročníku jsme také 
vyrobili pro účely školy 40 vánočních přáníček. 

Na chodbě naproti vchodovým dveřím září vánoční stro-
mek s ozdobami vyrobenými v šestých a sedmých třídách. 
Obzvlášť větší ozdoby, z matematického pohledu dvacetis-
těny, byly pro sedmáky téměř hlavolamem, ale většina je 
zvládla skvěle sestavit. Samotného strojení stromku se ujala 
děvčata ze VII. B. 

A nakonec, leč v neposlední řadě, bych chtěla zmí-
nit výzdobu oken. Tu vystřihovali žáci VI. A, VI. B, VII. A  
a IX. A. Základem se stal velice módní motiv jelena. Děvčata 
a chlapci 8. a 9. tříd poté polepili okna celé staré budovy  
a části nové – prostor šaten a třídu VIII. B. V současnosti 
zdobí naši školu neuvěřitelných 150 jelenů, laní, koloušků, 
krmelců a stromů a nespočet sněhových vloček.

Autorka:  p. uč. Jaroslava Urbanová

Terka Voborná z IX. A

Kája Skalová z IX. B

Nela Nagyová z IX.B

Danča Mičková z IX. B

Tomáš Polášek z IX. A

Veronika Prekopová ze VII. B

Kateřina Chládková z VI. B

Názory žáků:

Vídeň byla krásná. Nejvíce se mi líbily vánoční trhy, ale mrzelo mne, 
že na ně bylo málo času. Určitě se tam chci podívat znovu.

Až na tu dlouhou cestu to bylo fajn. Památky byly krásné. 

Bylo to tam krásný, ale ještě hezčí by to bylo, kdyby tam nebylo tolik lidí a celý den nepršelo. 
Pro mě byl nejhezčí zámek a ty vánoční trhy, protože to bylo jako Vánoce. Určitě bych se 
tam chtěla jednou vrátit, ale aspoň na týden, abych si to stihla všechno v klidu projít. 

Bylo to super. Sice počasí bylo na nic, ale horká čokoláda to spravila. 

Vánoční výlet do Vídně se mi velice líbil. Bohužel nám počasí nepřálo, byla zima, foukalo 
a pršelo, což byla smůla, ale to nám naštěstí nevadilo. Musím říct, že mě tyto trhy opravdu 
uchvátily. Jedním slovem byly prostě úžasné. Takhle by podle mě měly vánoční trhy 
vypadat. Byla tam krásná výzdoba, opravdu veliký sortiment zboží, které jsme si mohli 
koupit. Prostě úžasné. Jenom mě trochu mrzelo, že nebyl delší rozchod. Po návštěvě 
vánočních trhů následovalo rozloučení s vánoční Vídní a dlouhá cesta domů.

Ve Vídni bylo moc hezky, jen kdyby nemrholilo. Ve stáncích prodávali různé vánoční 
dekorace, svíčky, ozdoby, hračky a další pěkné věci. Moc se mi tam líbilo. Byl to hezký 
výlet a zážitek na celý život.

Vídeň byla krásná a vánočně naladěná. Krásné vánoční trhy a pohodová nálada. 
Nejhezčí vánoční výzdoba, kterou jsem viděla. Nejlepší trdelníky. Skvělá exkurze. 
V autobuse byla velká zábava.
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Předvánoční absolventské 
(ABS) práce

Dva týdny před Vánocemi začínají žáci 9. tříd s obhajo-
bou svých projektů. I letos byla velmi pestrá škála témat, 
byly však i velmi rozdílné úrovně prací. Pro mne je důle-
žité vlastní sebehodnocení žáků a jejich pohled na zadaný 
úkol. Téměř všichni prezentující uvedli, že největším bojem,  
který sváděli i několik dní před obhajobou, byl boj s trémou 
a stresem. 

Nejúspěšnější práce:
Nela Doleželová – Spánek a sny, Tomáš Polášek – Národní parky USA, Lukáš Křevký – Vývoj 
automobilismu v ČR, Eliška Stejskalová – Vývoj letectví, Miroslav Šabata – Counter Strike, 
Tereza Voborná – SDH Velvary, Kryštof Šulc – Microsoft

IX. A

IX. B

podařila  

podařila  

shromáždění 

shromáždění 

spokojen

spokojen

spíše spokojen

spíše spokojen

spíše  podařila

spíše  podařila

třídění 

třídění 

spíše  nepodařila

spíše  nepodařila

zajistit vlastní 

zajistit vlastní 

spíše  nespokojen

spíše  nespokojen

nepodařila

nepodařila

vytvořit 

vytvořit 

obhajovat 

obhajovat 

nespokojen

nespokojen

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

57 %

57 %

5 %

5 %

5 %

5 %

48 %

48 %

42 %

42 %

33 %

33 %

10 %

10 %

10 %

10 %

20 %

20 %

70 %

70 %

Jak se ti vydařila ABS práce?

Jak se ti vydařila ABS práce?

Co bylo na ABS práci nejobtížnější?

Co bylo na ABS práci nejobtížnější?

Byl jsi spokojen/a s volbou téma?

Byl jsi spokojen/a s volbou téma?

informací  

informací  

informací

informací

šetření

šetření

prezentaci

prezentaci

před porotou

před porotou

Každý učitel i rodič ví, že daný „zdravý“ stres před větší 
zkouškou je potřeba a vždy tu bude. Učí nás ovládat se, zvlá-
dat nové situace a sebepoznání. To je vše velmi důležité. 
Pokud danou situaci zvládneme, jsme odměněni pocitem 
zadostiučinění i pýchy na sebe sama. Pokud se vše nezdaří 
podle představ, tak se můžeme z chyb poučit. Jak se daného 
úkolu chopíme, je už jen na nás.

Nejúspěšnější práce: 
Anna Kaňová – Cosplay, Vendula Kocourková – Vliv hudby na člověka, Štěpán Mann  

–  Baskytara, Daniela Mičková – Zubní kazy, Julie Svatošová – SDH Rudoltice, Katrin Šebrlová 
– Veganství, Martin Šembera – Rybaření, Nikol Vondrová – Sebehodnocení

Autorka: p. uč. Jana Kernová
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Florbal aneb florbalové  
šílenství část druhá

Příběh 
o šikaně

Okrskové  
kolo v halové 
kopané: 
mladší žáci

Okrskové kolo mladších žáků proběhlo 22. 11. 2017 a tým  
ze „Smetanky“ se moc nevytáhl. V základní skupině jsme 
neuhráli ani jeden bod a prohráli postupně se ZŠ Tatenice 
4:0 a ZŠ Dobrovského 6:4. Po těchto výsledcích nás čekal 
pouze boj o 5. – 6. místo, ve kterém jsme uspěli po výhře 4:0 
nad ZŠ A. Jiráska. Postup do okresního si vybojovala škola  
z Horní Čermné. 

Posledním okrskem ve florbale byl souboj děvčat  
z 8. a 9. ročníků. V tělocvičně jsme nově přivítali školu 
ZŠ Komenského z Letohradu, která se nám „odvděčila“  
tím, že celý turnaj bez porážky suverénně vyhrála. Naše 
děvčata překvapila a nečekaně získala 2. místo. Výsledky 
dívek: výhra nad ZŠ A. Jiráska 3:0, prohra se ZŠ Letohrad  

– Komenského 1:6, výhra 2:0 nad bojovným týmem z Tatenic  
a v posledním zápase prohra 3:5 se ZŠ Letohrad – U Dvora.

4. 12. 2017 se konalo okresní finále mladších děvčat  
ve florbale. Pořadatelem byla Základní škola z Brandýsa 
nad Orlicí. V prvním zápase nás jasně přehrála  
ZŠ Sv. Čecha z Chocně 8 : 2. Ve druhém zápase se vedení 
přelévalo ze strany na stranu a nakonec jsme „udolali“  
Gymnáziumz České Třebové 3:2. Poslední zápas se ZŠ Jablonné  
nad Orlicí byl velmi vyrovnaný a rozhodoval o tom,  
který tým „urve“ druhé místo. I přes velkou snahu děvčat 
se branku vstřelit nepodařilo, remíza 0:0. Díky horšímu  
brankovému rozdílu z celého turnaje jsme skončili třetí. 

Stály u autobusové zastávky. Viděly mě. Jsou to ony? 
Musejí to být ony! Sice nosím brýle a nevidím na dálku,  
ale Dianin zlomyslný úsměv jsem viděla hodně dobře.  
Mohla bych třeba zaběhnout do školy, vymluvit se, že mi je 
špatně a svézt se s učitelkou v autě nebo přejít ulici a scho-
vat se někde v obchodě.

„Hele!“ vykřikla Diana. „Chce utéct zpátky do školy!“  
A začala se hrozně smát spolu s Lucií a Eliškou. S Lucií jsem 
se dřív kamarádila, ale pak přišla Diana a Eliška a chtěly jí 
do své party. A pak se mi začaly smát a občas do mě schválně 
strčí, abych spadla.

19. 12. 2017 se zahájila sezóna v halové kopané. Mladší 
žáci poměřili své technické a střelecké dovednosti v tělo-
cvičně naší škole. Výsledek našich „Galaktikos“ - 3. místo 
a hra nemastná neslaná. Snad v dalších letech kluci „pro-
dají“ lepší formu. Ve třech zápasech jsme vyhráli pouze 
se ZŠ Jablonné nad Orlicí 3:1, jinak porážky se ZŠ Tatenice 
3:5 a se ZŠ A. Jiráska 0:3. Do okresu postoupili žáci  
ze ZŠ A. Jiráska.

Autor:

Autorka:

p. uč. Pavel Dobšíček

Stela Vaníčková ze VII. A

„Copak Adélo, kde je tvoje mamina?“ začala Diana „Mamina, 
co má mimino!“ řekla Eliška. Smějí se mi, protože mojí 
mamě je 55 let a tátovi 60 let a taky to, že nosím dětské oble-
čení, brýle a jsem malá. „Kolik je tvojí mámě, Adélo? Určitě je 
jí 90 nebo 100 let!“ začala se smát Diana. „Tvoje máma je stará 
jako moje babička!“ začala Eliška. „Nech mě, Diano!“ vykři-
kla jsem. „Mimino se vzteká,“ řekla Lucie. „Asi má plnou 
plínu!“ řekla Diana. Blížila se ke mně, ale mně došla trpěli-
vost a vší silou jsem jí dala facku.

Rychle jsem se rozběhla, protože jsem věděla, že je zle. 
Diana se naštvala a spolu s Eliškou a Lucií se za mnou roz-
běhly. Lucie zakopla a holka, která čekala taky na autobus  
a celou naši hádku viděla, podrazila Elišce nohu. Diana 
běžela dál za mnou. Nevěděla jsem, kam běžím, protože 
jsem se rozbrečela. Vběhla jsem do silnice a viděla červenou 
šmouhu. Najednou mě něco srazilo…. (Pokračování příště.)
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Jak jsme pomáhali 
Canis centru Lanškroun 
aneb ohlédnutí 
za úspěšnou Plackománií

V sobotu 16. prosince 2017 proběhla v Útulku Lanškroun již 
tradiční akce Štěkání a mňoukání na Ježíška. Návštěvníci 
mohli nosit dárečky pejskům a kočičkám přímo pod vánoční 
stromeček. Mohli si také projít celý útulek a vzít pejska  
na procházku. Po procházce čekalo návštěvníky občerst-
vení ve formě vánoční zelňačky, cukroví, štrúdlu, chlebíčků 
a samozřejmě nápojů na zahřátí.

Letošní štěkání bylo opravdu štědré, pod stromeč-
kem byla spousta krásných i cenných dárků. Lidé donesli  
784 kg granulí, 32 kg konzerv, 370 kg kočkolitu, 17 kg pamlsků,  
42 kg těstovin a 15 kg rýže. Pejsci dostali také hračky, obojky, 
vodítka, košíky, pelíšky, oblečky, deky, preparáty na odble-
šení a odčervení, výživu na klouby, lososové oleje, šampony, 
jary, sava, kbelíky, košťata, gumové rukavice a spoustu dal-
ších věcí na uklízení. 

Naše škola se k pomoci pejskům také připojila, letos již  
po sedmé. Prodej placek na podporu pětice týraných pejsků 
byl velice úspěšný, a to díky vám!

Předali jsme úžasnou částku 

6 000 Kč!
Všem, kteří jste se do naší charitativní akce zapojili,  

z celého srdce děkuji. Tento šek jsem předávala opravdu  
s velkou radostí. Je skvělé vidět, že mezi námi existuje stále 
mnoho lidí, kterým není smutný osud pejsků (způsobený 
také člověkem) lhostejný a považuji za velmi důležité zapo-
jovat do těchto akcí právě děti. Jste skvělí! Děkuji!

O dalším osudu pejsků Vás budu informovat v dalším čísle. 

Autoři: p. uč. M. Fiebigerová a Útulek Lanškroun Foto: p. uč. M. Fiebigerová
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„Eva Holubová (1959) vystudovala pražskou DAMU ...
...Svůj výrazný komediální talent uplatnila jako členka diva-
del Sklep, Mimóza a Náhradní divadlo a také na divadel-
ních poutích s Rodinou Váňovou. Donedávna byla ve stá-
lém angažmá v Divadla Na zábradlí. Poprvé si zahrála  
ve filmu pod vedením režiséra Tomáše Vorla v krátkome-
trážní komedii To můj Láďa (1981). Dnes patří k nejvíce obsa-
zovaným herečkám českého filmu. Je držitelkou Českého lva 
za výkon ve filmu Alice Nellis Ene bene. V roce 2005 si zahrála 
v celovečerní filmové grotesce Skřítek (režie Tomáš Vorel)“ 

Rozhovor: Herečka 
Eva Holubová

Chodila jste do školy ráda nebo jste školní 
docházku brala jako nutné zlo?

A víte, že ráda? Na “základce” dokonce moc ráda. Byla 
jsem jedináček a prahla jsem po společnosti stejně sta-
rých lidí. Ve školní družině jsme velmi brzy začali hrát diva-
dlo. Ovšem nikoliv pod vedením učitelky či vychovatelky,  
ale mým a Jardy Richtera. Ale školu jsem zbožňovala neje-
nom kvůli spolužákům. 

Jaké předměty patřily k vašim oblíbeným? 
Některé předměty mne bavily velmi. Čeština a děják.  

A výtvarná výchova. Chodili jsme na výstavy. Paní učitelka 
Pirklová totiž razila názor, že každý nemusí umět malovat, 
ale všichni se můžeme naučit dívat. A totéž paní učitelka 
Vinklerová v hudební výchově. Její poslechové hodiny byly 
báječné!! 

Na gymplu k těmto předmětům přibyla i ruština a latina 
a občanská výchova. Tedy přesněji řečeno ruská literatura, 
antická literatura a drama, v občance filosofie. Vše bylo pod-
míněno i úrovní učitelů a profesorů, které jsme na ten který 
předmět měli. A jak se odvážili překročit hranice ideologic-
kého formování žactva. 

Měla jste oblíbenou učitelku/učitele?
Ano, bylo jich celkem hodně. Některé jsem vyloženě milo-

vala. Měla jsem oblíbené i kantory mých dětí. Vůbec mám 
k tomuto povolaní velký respekt. Tatínek mi dal knížku: 
Edmondo De Amicis “Srdce”. Byly to příběhy italského 
chlapce a odehrávaly se převážně ve škole. Druhá polovina 
19. století. Popisuje, mimo jiné, své úžasné vztahy se svými 
učiteli. Myslím, že vztah “učitel a žák” patří k zásadním ovlá-
dajícím činitelům v našem životě. Masaryk dokonce říkal,  
že tímto vztahem se formuje náš budoucí postoj k úřední-
kům a hlavně politikům. 

Zdroj: zivotopis.osobnosti.cz/eva-holubova.php

Zbožňovala jsem své učitele, jež svou autoritu stavěli  
na důvěře a úctě. Vzájemné. Respektovali nás. To bylo pro 
nás moc důležité. Nesnášela jsem ty, jež si autoritu snažili 
upevnit mocí a strachem. Těm jsem se dokázala i postavit.

  
Čím jste chtěla být, když jste byla malá?

:-D Učitelkou. Ale taky herečkou. Na gymnáziu jsem 
neměla výsledky, které by byly předpokladem ke studiu  
na pedagogické fakultě. A taky jsem měla tatínka, jenž byl 
prohlášen “pravicovým oportunistou”, což znamenalo zákaz 
vstupu na vysoké školy. Ale na DAMU tohle kupodivu neře-
šili. Stačil talent, který rozpoznal při přijímacích zkouškách 
herec a pedagog herectví prof. Miloš Nedbal. Díky němu 
jsem byla napotřetí přijata.

 
Máte nějakou vtipnou historku ze školních let?

Myslíte, jak jsem na gymplu na hodinu biologie, abych 
zamezila zkoušení z minerálů, nechala přinést krajtu  
a objednala u svého tehdejšího kluka přednášku o plazech? 
A když jsem se s ní kolem krku místo šály producírovala  
o hlavní přestávce po chodbách, jak se moje zbožňovaná 
profesorka latiny Hana Bouzková zamkla v kabinetu i s děje-
pisářem Moravcem a křičela: “Holubová má hada! Zakažte jí 
to! To se jí musí zakázat! Nemůže si nosit do školy, co chce!!” 
Moravec si myslel, že se zbláznila. 

 
Co byste popřála nebo vzkázala našim žákům?

Heslo vynikajícího českého režiséra Jiřího Krejčíka: 
“Nepromarněte svůj tvůrčí život a zbavte se svého strachu.”

A moje maminka by řekla Masarykovo “Nebát se a nekrást”  
a můj tatínek by doplnil:”....protože - kdo se bojí, s... v síni..!!!”

A já jenom potvrzuji, že nepřiměřený strach v jakém-
koliv směru přestává být varovným signálem a ochranou 
před nebezpečím, ale stává se našim největším nepřítelem.  
Brání nám být svobodnými, poznávat i milovat. Důležité je 
odhalit jeho původ. Je-li to šikana, okamžitě proti ní zakročit tím,  
že ji prostě nahlásím. Učitelům, rodičům. Nenechte si ubli-
žovat. Nikdy a nikým, protože na to nemá nikdo právo. Ani 
spolužák, ani učitel, rodič či sourozenec!! A neubližujte, je to 
podlý a ubohý.

A zakončím: “Ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávisti!” 
 
Děkuji za rozhovor.

Autorka: https://goo.gl/Hk3mpxas. ped. Martina Komrsková Foto:



16EXTRA

Komix

Ze školních prací žáků IV. B  
Paní učitelka

Anežka Kokorová

Je drobné postavy, má tmavé vlasy s blonďatými melíry, 
nakrátko ostříhané. Vždy má moderní sestřih. Ráda nosí 
šaty, které jí sluší. Naše paní učitelka je vždy připravená 
na výuku. Je chytrá a vždy nás naučí spoustu nových věcí. 
Ráda sportuje a vymýšlí pro nás různé aktivity.

Dominik Janda

Naše paní učitelka má střední, štíhlou, sportovní 
postavu. Její obličej zdobí tmavě hnědé oči, normální nos 
a červené rty. Své krátké, světlé vlasy má vždy upravené. 
Obléká se podle situace, často společensky i sportovně. 
Paní učitelka je aktivní, společenská, sportovně založená 
a nikdy se s ní nenudíme.

Žáci IV. B se při hodinách slohu učí popiso-
vat osoby. Přečtěte si, jak se jim to povedlo.

 

Justýna Pazderková

Naše paní učitelka má středně vysokou, sportovní 
postavu. Její obličej je oválný,  s velkýma čokoládovýma 
očima a hezkými rty. Někdy se usmívá, jindy má přísný 
pohled. Její vlasy jsou hnědé, krátké, se světlým melí-
rem. Obléká se moderně, převážně nosí šaty, které doplňují 
šperky a také různé brože. Hodně sportuje. 

Napsal:Nakreslila:  Jakub Hajzler ze VI. BEliška Klímová ze VI. B
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Smějeme se s Bédou 
aneb Soutěž o nejlepší vtip

Kvíz – pranostiky

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 škol-
ního roku a vy vyberete ten nejlepší. Na jeho autora i vyloso-
vané účastníky soutěže čekají zajímavé odměny. 
Do Bédovy schránky můžeš vhodit i svůj oblíbený vtip. 
Nezapomeň připsat své jméno i třídu. Pokud se tvůj vtip 
objeví na stránkách Bédy, čeká tě odměna!

Vítězný vtip z prosincového čísla – č. 4

1. Svatá Viktorie obrázky na okna … 
a) ryje 
a) myje 
a) maluje 

2. Svatá Barborka vyhání dřevo ze … 
a) stavení 
a) zlata 
a) dvorka 

3. Svatá Lucie noci upije, ale dne … 
a) nepřidá 
a) přidá 
a) započítá

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 :

   Kája Kseňáková, IV. A    Redakce Bédy
   Vtip č. 1    Vtip č. 2

„Pepíčku, naučil ses nazpaměť básničku?“  
ptala se paní učitelka. 

„Ano,“ odpověděl Pepíček.
„Tak nám ji řekni!“
„Básnička,“ odpověděl Pepíček.

Potká slon mravence a říká: „Mravenče, 
uhni nebo tě zašlápnu!“

„Neuhnu,“ odpoví mravenec.
„Mravenče, uhni!“
„Neuhnu!“
„Uhni mi z cesty!“ zlobí se slon.
„To si na mě troufáš, když jsem po operaci slepého střeva,“  
brání se mravenec.

4. Jsou-li v zimě po … … ledy, podaří se výborně zelí. 
a) domech 
a) cestách 
a) komínech 

5. O svaté … … schovej se do síně. 
a) Karolíně 
a) Lence 
a) Albíně

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

c

c

c

c

c

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

Česko-anglická 
luštěnka

Hledáme slavné 
světové hudební 
skupiny

samice srnce

sedm dní je jeden …

… modřinka

máme to v hlavě

děláme z nich kaši 

náš školní …

má svátek 13.12.

den (anglicky)

monkey (česky)

černá (anglicky)

river (česky)

slon (anglicky)

Autorky:

Autorka:

Lucie Pásztóvá a Hana Šemberová z V. A

Vlasta Oláhová z VI. A

 Dnes budeme hledat jednu  
z nejoblíbenějších skupin všech dob.

Příklady vypočítejte a k výsledkům doplňte písmenka 
podle legendy v tabulce. Vyluštíte nejdříve název města, 
kde skupina vznikla, názvy několika známých 
skladeb a jména dvou členů této skupiny.

1 – 0,4 = 

3 . 0,5 = 

– 10 + 5 = 

0,14 . 10 = 

0,40 : 0,05 = 

– 2 . (+4) – 1 = 

2 . 0,25 = 

50 : 100 = 

0,1 + 0,5 = 
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Autorka: p. uč. Iveta Kantorová

6 . 0,1 = 

0,2 . 7 = 

1,4 + 0,6 =  

3 – 1,5 = 

4 . 0,5 = 

4,2 – 0,5 = 

0,7 . 2 = 

5 % z 200 = 

10 % z 14 = 

200 % z 20 = 

200 % z 1 = 

200 % z 0,7 = 

50 % z 16 = 

25 % z 16 = 

50 % z 30 = 

2 % z 500 = 

– 6 – (-9) =            

1 –( – 0,4) = 

– 2 + 2,6 = 

– 3 + (– 6) = 

2 . 10 – (– 20) = 

– 2 . (– 6) – 9 = 

– 0,7 . (– 2) =

3 . 0,2 = 

5 . 0,1 = 

– 2 + (– 3) = 

14 : 10 = 

– 8 . (– 5) =

200 % z 5 = 

50 % z 1 = 

3 % z 400 =

3 + 0,2 = 

10 % z 5 = 

10 % z 30 = 

0,2 . 100 = 

1,8 – 1,2 = 

14 . 0,1 = 

– 5 . (– 4) = 

50 % z 40 = 

3 – 5 . 0,5 = 

18 – (– 2) = 

– 15 + 6 = 

– 5 . (– 3) = 

– 6 . (– 2) = 

6 . 0,1 = 

4 + 2,5 = 

12 – 10,3 = 

17 : 10 = 

– 20 + 5 . 7 = 

– 2 . (– 4) = 

400 % z 0,5 = 

500 % z 4 = 

2,8 : 2 = 

2,5 . 4 = 

-9

P

-5

V

8

R

0,6

L

12

U

1,5

I

20

N

3,7

B

2

T

6,5

M

0,5

O

10

Y

1,4

E

15

A

3,2

J

1,7

C

40

S

4

D

3

H



1. místo: Barbora Břízová, IX. B
2. místo: Kája Kseňáková, IV. A  
3. místo: Natálie Čermáková, IV. B

1. místo: Martin Prokop, IV. A
2. místo: Radim Hubálek, II. A
3. místo: Tereza Gildainová, IV. A

1. místo: Petra Skalická, VII. B
2. místo: Monika Černovská, VI. A
3. místo: Josef Blažeňak, VII. A

1. místo: Petr Vlček, VII. A
2. místo: Vlasta Oláhová, VI. A
3. místo: Adéla Klimešová, VI. A

1. místo: Stela Pluhařová, III. A
2. místo: Tereza Holubová, III. A
3. místo: Petr Šípek, VII. B

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 11. ledna 2018. Uzávěrka dalšího čísla je středa 
24. ledna 2018. Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o. 5. května 1010, 563 01 Lanškroun. Evidenční číslo: MK ČR E 22723.

Veškerá řešení soutěží vhazujte 
do Bédovy schránky nejpozději 
do středy 24. ledna 2018.
 
Pozor: 
Řešení každého úkolu pište na samo-
statný papír, uveďte své jméno a příjmení.

i

 Výherci z minulého čísla:
str. 2

str. 3

str. 3

str. 15

str. 15

Lambada

Obrázek na vybarvení – 1. stupeň

Obrázek na vybarvení – 2. stupeň

Anglická luštěnka slečny Lucie  (Orange)

Anglická luštěnka slečny Stely (December)

Agáta Viskupičová, V. A

Petr Vlček, VII. A

str. 13

str. 14

Soutěž o nejlepší vtip

Kvíz: člověk (1a, 2a, 3c, 4a)

1. místo: Kristýna Pospíšilová, III. A
2. místo: Markéta Anna Štefl ová, III. A
3. místo: Patrik Paukert, IV. B

1. místo: Nicol Obešlová, IV. A
2. místo: Lucie Knápková, VII. A
3. místo: Viktorka Břízová, I. B

1. místo: Nicol Kučerová, IV. A
2. místo: Adam Jobák, V. B
3. místo: Kateřina Sommerová, VI. A

1. místo: Anežka Skalická, IV. A
2. místo: Beky Preisnerová, III. B
3. místo: Eliška Málková, VII. B

1. místo: Vojta Hubálek, V. B
2. místo: Sabina Obešlová, VIII. A
3. místo: Stela Vaníčková, VII. A

str. 15

str. 16

str. 16

str. 16

str. 17

Převrácená anglická luštěnka (Cukroví)

Německá luštěnka (Viel Glück)

Youtuberská luštěnka (Jutube)

Vánoční luštěnka (Cukroví)

Hudební skupina (Nirvana)

Toto i starší vydání časopisu můžete 
zhlédnout na www.zsbs.cz/casopis.htm 
Své příspěvky můžete posílat také 
na náš email skola.beda@seznam.cz

Distribuci školního časopisu žáků 
ZŠ B. Smetany zajištuje pro veřejnost 
trafi ka na autobusovém nádraží.


