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Nechceš
být zkoušen
nebo psát
písemku?
Lehká pomoc. Zkus Lambadu!
Doplň políčka, vystřihni a vhoď do Bédovy schránky

LAMBADA
DUBEN
2018
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
TŘÍDA:
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Vybarvi
obrázek

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

Klára Žáčková z IX. A

Známé osobnosti
zdraví Bédu

Tentokrát Ilona Svobodová,
Petra Špalková a David Matásek.

https://goo.gl/RRiNzg

https://goo.gl/36oihU

https://goo.gl/taWZG6
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Druhý den s pohádkou
ve druhých třídách
O Zlatovlásce
V lednu se děti ve druhých třídách opět učily s pohádkou. Tentokrát to byla známá pohádka O Zlatovlásce. Stejně
jako Jiřík v pohádce, musely nejdříve plnit úkoly, teprve
potom získaly princeznu. Hledaly lahvičky se živou a mrtvou vodou – souhlásky své barvy a sestavovaly řady měkkých, tvrdých a obojetných souhlásek. Hádaly ve skupinách, ve kterých jiných pohádkách se objevuje slovo zlatý.
V textu rozlišovaly měkké a tvrdé souhlásky a text bezchybně
opisovaly. V matematice musely najít všechna kolečka
dané barvy a navléknout je ve správném pořadí na tkanici.
Rybka, kterou Jiřík zachránil, dala dětem slíbený prstýnek
až potom, co správně vypočítaly slovní úlohu. Nakonec
správně určily v matematické hádance, že Zlatovláska je
Hanka. Nakonec vyrobily z geometrických tvarů krásný
zámek pro princeznu. Odměnou všem byla nejen drobná
sladkost, ale i poslech pohádky s omalovánkou.
Autorka:

Věda a technika
v Lanškrouně
Dne 9. února 2018 jsem se zúčastnila okresního kola soutěže Festivalu vědy a techniky. Soutěž se konala v budově
SOŠ a SOU Lanškroun (Střelnice) a byla přístupná veřejnosti. Soutěžilo mnoho projektů ze středních i základních
škol, avšak do krajského kola mohli postoupit jen ty nejlepší. Hodnotila se nejen celková kvalita projektu, ale také
prezentace a vystupování řešitele. Přestože některé projekty
zaujaly hned na první pohled, myslím si, že něčím zajímavé
byly všechny a bylo vidět, že si na nich autoři dali záležet.
Byl to úžasný zážitek a jsem ráda, že se svým projektem
„Poruchy barvocitu“ postupuji do krajského kola soutěže.
Určitě bych chtěla všem, kteří se zajímají o nějaké odvětví
vědy či techniky, doporučit, aby to příští rok aspoň zkusili
a zúčastnili se.

Autorka:

Klára Ptáčková z VIII. A

p. uč. Ladislava Zachařová
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Pojďme říct NE
návykovým látkám
V úterý 30. ledna 2018 zavítala do osmých tříd návštěva.
Dvě pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny z Ústí
nad Orlicí přijaly pozvání a přivezly s sebou primárně preventivní program s názvem Ne návykovým látkám. A co si
v rámci programu pro naše žáky paní psycholožky připravily? Dalo by se říct, že „vlastně nic moc“. Nic nepřednášely,
nikoho nepřesvědčovaly ani nepoučovaly. Naopak postavily svůj program na tom, co už naše děti o návykových látkách vědí. Využily jejich vlastních znalostí, zkušeností
a pocitů a nechaly je, aby se k zásadním informacím a postojům dobraly samy. Děti si během programu uvědomily, co je
to vlastně závislost a jaké jsou její stinné stránky. Pokusily
se kategorizovat návykové látky a ujasnit si, jak na člověka
mohou působit. Společně se zamyslely nad tím, v jakých
situacích je člověk náchylnější říct ano a drogu vyzkoušet. Nacházely způsoby, jak v různých situacích nabídnutou drogu odmítnout a dokázat říct nahlas NE. A na závěr si
zkusily „prožít“, jaké to je podlehnout závislosti a v důsledku
toho ztratit všechno, na čem jim záleží. Díky perfektně připravenému programu mají naši „osmáci“ v tuto chvíli informací dost. Teď už je jen na nich, jestli je využijí a dokáží říct
v pravou chvíli NE.

Autorka:

p. uč. Tereza Mannová

Malí kutílci
v akci
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit „Malé kutílky“
na valentýnský prodejní jarmark. Prodávali jsme zde vlastnoručně zhotovené jehelníčky, svícny, ozdobné kamínky
i linecké pečivo. Naše úsilí se vyčíslilo štědrým výdělkem,
který dosáhl téměř 19 tisíc korun. Teď si můžeme splnit své
přání - vybrat si k adopci zvířátko ze Záchranné stanice
a ekocentra Pasíčka, kam se chystáme na výlet.
Autorka:

p. uč. Zuzana Marková
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Konverzační soutěž
v anglickém jazyce
školní kolo
Školní kolo soutěže se konalo 29. a 30. ledna 2018 a to

znát. Překvapením soutěže byl Alexandr Chour ze VI. A,

v kategoriích AI (VI. a VII. ročník) a AII (VIII. a IX. ročník).

který nakonec ve své kategorii vyhrál. Na druhém místě

Kategorie AI se nakonec kvůli nemoci zúčastnilo pouze 11

skončil Zdeněk Hudec (VII. B) a na třetím Matyáš Šulc (VII. B).

žáků a kategorie AII 16 žáků. Všichni začali nejprve posle- V kategorii AII to bylo velmi napínavé. Nakonec vyhrála Ella
chem, žáci VIII. a IX. ročníků poté dělali ještě gramatický

Nová z VIII. A, která své téma (Culture) zvládla perfektně.

a lexikální test. Následovala konverzace s porotou na určité

Na druhém místě se velmi těsně umístila Klára Krejčí (IX. A)

téma. Porota byla v již obvyklém složení: M. Fiebigerová

a na třetím Nela Doleželová (IX. A). Tyto tři žákyně by svým

a T. Mannová. Mnozí se této soutěže účastnili poprvé

výkonem určitě obstály i při maturitě. Všem velice gratulu-

a pořádně nevěděli, co je čeká. Nervozita byla u mnohých

jeme! Vám ostatním chceme říci, že si vážíme toho, že jste se
zúčastnili a že vás všechny angličtina baví. Jen tak dále!

A jaké pocity měli žáci bezprostředně „po akci“?
„Cítil jsem se vystresovaně, ale zároveň úžasně.“

Matyáš Šulc (VII. B)

„Soutěž byla dobrá. Na pár slov jsem si sice nevzpomněla a taky jsem měla trošku trému,
ale i přesto doufám, že vyhraji. A kdyby ne, určitě to příští rok zkusím znovu.“
„Soutěž se mi líbila. Byla jsem nervózní, ale bavilo mě to. Příští rok půjdu znovu.“

Stela Vaníčková (VII. A)

Adéla Šemberová (VII. A)

„Do té doby, co jsem jen seděl a koukal, to bylo v pohodě. Ale když
jsem si sednul před porotu, cítil jsem se snad ještě lépe. Kupodivu
jsem nebyl ani nervózní, což se mi mockrát nestává.“

Zdeněk Hudec (VII. B)

„Soutěž byla docela těžká, ale paní učitelky byly hodné a usměvavé.
Představování bylo dobré, pak přišly záludné otázky na obrázek. Moje pocity
ze soutěže? Příští rok se musí přihlásit všichni, protože je to skvělé!“

Kateřina Chládková (VII. B)

„Byla jsem hodně nervózní a většinu toho, co jsem chtěla říci,
jsem v tu chvíli zapomněla. Ale jinak jsem si soutěž užila.“

Lea Frišová (VIII. A)

„Ze začátku to bylo v pohodě, ale jak jsem si vybral téma (Food
and drinks), věděl jsem, že asi nemám šanci. Bral bych jakékoliv
jiné téma. Tak snad příští rok budu mít více štěstí.“

Ondřej Žák (VIII. A)

„S tématem, které jsem si vybral, jsem nebyl moc spokojený, ale
mohlo být ještě hůře. Moc jsem toho nenapovídal. V celkovém
umístění se vlezu do TOP 10. Měl jsem se lépe připravit.“

Lukáš Křevký (IX. A)

„Mé pocity jsou úžasné. Konečně jsem ukázala, co umím a dala jsem do toho všechno.
Na začátku to sice bylo trochu kostrbaté, ale pak jsem
se rozpovídala. Moc jsem si to užila.“

Ella Nová (VIII. A)

AKCE07

okresní kolo
Na Valentýna jsme si udělali výlet s vítězi školního kola

Soutěž očima Elly Nové:

do Ústí nad Orlicí, kde se konalo kolo okresní. Saša i Ella byli

„Ze začátku jsem byla hodně nervózní, protože lidé,

ráno dobře naladěni a i když byli trošku nervózní, těšili se.

kteří vycházeli z konverzační místnosti, měli docela vystra-

Soutěž probíhala podobně jako ve školním kole. Kategorie

šené výrazy, Bála jsem se, že v mžiku zapomenu úplně vše.

AI se účastnilo 12 žáků, kategorie AII 17 žáků. Čekání na

Nakonec to ale dopadlo, myslím, docela dobře, byla jsem se

výsledky bylo poněkud zdlouhavé, ale dočkali jsme se.

svým výkonem spokojená. Nečekala jsem žádné hvězdné

Stupně vítězů jsme sice neobsadili, ale i tak je výsledek

umístění, takže ani nejsem nijak zklamaná. Porota byla cel-

velice pěkný! Saša se umístil na 6. místě a Ella na 7. místě.

kem fajn, všemu jsem rozuměla. Ale docela mě mrzí, že jsem

Konkurence zde byla opravdu velká. Oběma gratuluji, děkuji

neměla čas na rozpovídání se, protože pak bych asi dopadla

za velice pěknou reprezentaci školy a budu se těšit na soutěž

lépe. Bylo ale super zažít něco nového a získat novou

v příštím roce.

zkušenost.“

SPUSA Writing Contest
Ella se spolu se Sabinou Obešlovou (VIII. A) zároveň

Závěrem chci říci, že jsem velice ráda, že žáci chtějí dělat

účastní literární soutěže v anglickém jazyce SPUSA Writing

v angličtině „něco navíc“. Ať už se jedná o pravidelnou četbu

Contest. Literární soutěž SPUSA dává studentům anglič-

anglických časopisů nebo zjednodušených knih, účast

tiny příležitost napsat práci v angličtině, vyjádřit se tvořivě

ve čtenářském klubu, sledování filmů v originále, překládání

a svobodně na dané téma a současně se procvičit v ang-

písniček nebo právě účast v různých soutěžích.

lickém jazyce. Téma letošního ročníku, který je věnován odkazu amerického spisovatele Raye Bradburyho, zní:
Budoucnost. Soutěž podporuje kromě Ministerstva školství
také Americké velvyslanectví, kde se zároveň bude konat
slavnostní večer, kterým bude provádět Martin Dejdar. Tak
vám děvčata držíme pěsti – obě jste napsaly velice zajímavou práci.

Autorka:

p. uč. Martina Fiebigerová

08AKCE

Němčináři úspěšní
v okresním kole soutěže
Ve středu 7. února 2018 proběhlo v DDM v Ústí nad Orlicí
okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce.
Naši žáci byli tentokrát velmi úspěšní. V kategorii AI zvítězila Adéla Mičková, 2. místo obsadila Adéla Šemberová,
obě ze VII. A. V kategorii AII se na 1. místě umístila Viktorie
Vašíčková z VIII. B a na 2. místě skončila Tereza Voborná
z IX. A. Obě děvčata postupují do krajského kola. Děkujeme
za výbornou reprezentaci naší školy, všem blahopřejeme
a postupujícím do kraje přejeme to nejlepší umístění.
Autorka:

p. uč. Eva Doubravská

Tvořivé dílny
podruhé
Ve středu 24. ledna 2018 se konala druhá část Tvořivých
dílniček – Hodina plná her. Budoucí prvňáčci měli možnost
vyzkoušet si spoustu her, stavebnic a hlavolamů. Jak se jim
to líbilo, vidíte na fotografiích.

Autoři:

p. uč. Markéta Dvořáčková a žáci třetích tříd

Škola hrou
V rámci pracovních činností (Konstrukce a design) využívají žáci různé stavebnice. Nejnovějšími přírůstky jsou programovatelné stavebnice Lego Mindstorms EV3 a iTriangle.
Dále stavíme z Merkuru a Fishertechnik.

Autor:

p. uč. Pavel Dobšíček
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Tvořivé dílny
potřetí

Ve středu 21. února 2018 se konala třetí část Tvořivých dílniček – Hodina zpěvu a tance. Budoucí školáci si zazpívali,
zatančili, zahráli na tradiční i netradiční nástroje, poznávali podle zvuku hudební nástroje, zvířátka, věci. Společně
jsme si hodinu skvěle užili. Dětem se domů nechtělo a těší se
na další dílničku, která se bude konat 21. března 2018 a bude
zaměřena na práci s keramickou hlínou.
Autorky:

p. uč. Lenka Žáková a Ladislava Zachařová

SPORT

Lyžařský kurz 1. stupeň
a 6. ročníky
Druhý lyžařský výcvik se konal od 12. 2. – 16. 2. 2018 opět
ve skvělém areálu Dolní Moravy. Účastníci kurzu byli žáci
V. A a namíchané šesté ročníky. Měli jsme celkem tři družstva dle výkonnosti. Počasí přálo, spousta sněhu, jídlo a ubytování skvělé, karneval, hry, soutěže, fajn děti – co víc si
přát? Jen to, aby rok rychle uběhl a byl tady další „ lyžák“.

Autorky:

p. uč. Markéta Dvořáčková a Dana Kačerovská
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Lyžařský výcvik žáků
2. stupně

V polovině ledna se 44 natěšených snowboardistů

a lyžařů vydalo na Dolní Moravu do lyžařského areálu,
který dobře známe. Podmínky pro zimní sporty byly úžasné.
Sníh, slunce, téměř bezvětří a široké upravené svahy lákaly
k zimním radovánkám. Naši borci vylepšovali lyžařské

a snowboardové techniky. Zopakovali si teoretické znalosti:
chování na sjezdovce, nebezpečí hor, lyžařskou a snowboardovou výstroj a výzbroj. Nechyběla diskotéka, film, videa
s pokroky našich lyžařských a snowboardových dovedností.
Lyžařský výcvik si všichni velmi užili. Budeme se těšit zase
za rok.

Autorka:

p. uč. Romana Prokopová

JARMARK01

Velikonoční jarmark
Druháčci vytvářeli na velikonoční jarmark vajíčka,
která byla ozdobou věnečku z větviček.

Autorka:

p. uč. Radka Šemberová

Vyrábíme na jarmark ve třetích třídách
Po loňském úspěchu s keramickými ptáčky
a zápichy jsme na letošní jarmark vybrali náročnější
výrobky – keramické misky z kapusty, zápichy – sluníčka,
keramické motýlky na kolíčku, tulipány do květináče
a papírové motýlky na kolíčku.
Práce nás bavila i se dařila.

Autorka:

p. uč. Markéta Dvořáčková
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Naše třída IV. A vyráběla na velikonoční jarmark
několik výrobků, např. svícny, sovy, náramky,
kamínky apod. Výrobky se nám povedly a věříme,
že se budou líbit i všem nakupujícím.

Autorka:

p. uč. Zuzana Marková

Přípravy na velikonoční jarmark
V. A se s plnou vervou zapojila do tvoření výrobků
na jarmark. Ve třídě vznikly manufaktury,
v nichž si děti rozdělily práci podle toho,
co kdo zvládne nejlépe.
Třídní ekonom počítal výrobky,
jejich náklady a kontroloval kvalitu.

Autorka:

p. uč. Dana Kačerovská

JARMARK03

Přípravy na velikonoční jarmark v V. B
Ve středu 21. března 2018 se na naší škole koná druhý
ročník velikonočního jarmarku. Naše třída si v souvislosti
s jarmarkem založila firmu, která připraví výrobky
k prodeji. Firmu jsme si pojmenovali PEGAS.
Ředitelkou naší firmy jsme zvolili Sáru Šebrlovou,
zástupcem ředitele Tadeáše Hamříka. Každý z naší třídy se
na činnosti firmy podílí. V hodinách výtvarné výchovy
a také doma s pomocí maminek a babiček vyrábíme
spoustu věcí, které na jarmarku nabídneme k prodeji
- např. ozdoby do vlasů (sponky, gumičky), kofoláčky
(panenky pro štěstí), přívěsky na klíče, velikonoční
zajíčky, náramky.
Rozhodli jsme se, že peníze, které vyděláme,
věnujeme pejskům v útulku.

Autoři:

žáci V. B a p. uč. Lenka Žáková
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Jarmark ve výtvarné výchově
Na druhém stupni všechny třídy tvoří výrobky a výzdobu na velikonoční jarmark.
Každá třída si sama musí vyzdobit svoji třídu – kreslíme a malujeme obrázky
na nástěnky. Spousta obrázků a výrobků přijde také na chodby – na zavěšení,
sítě či nástěnky. Velikou práci nám dá vystřižení a nalepení výzdoby zhruba
do 70 oken na celé staré budově ve třídách a na chodbách a na přístavbě v šatnách.
V rámci výtvarné výchovy také vytváříme výrobky, které prodáváme v den jarmarku.
Jde spíše o to, že si vyzkoušíme různé techniky, např. decoupage, vypalovací barvy
na sklo, mýdlovou hmotu, smršťovací folii apod. Návštěvníci si budou moci zakoupit
vázičky, svícinky, přívěsky, věnečky, ptáčky na kolíčku, mýdla apod. Nejvíce práce
mají žáci z výtvarného semináře, kteří i sami přicházejí s různými nápady. Velké díky
ale patří všem žákům druhého stupně, kteří svojí ochotou
a šikovností přispějí ke zdaru akce.

Autorka:

p. uč. Jaroslava Urbanová
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DĚKUJEME
ŽÁKŮM, UČITELŮM A RODIČŮM
ZŠ B. SMETANY ZA PODPORU
NAŠICH SVĚŘENCŮ.
DÍKY POŘÁDANÉ PLACKOMÁNII
SE LETOS PODAŘILO VYBRAT

Psí útulek Lanškroun

NESKUTEČNÝCH 6000 Kč.
ZA TYTO PENÍZE BYLO NAKOUPENO KRMIVO
PRO PĚTICI TÝRANÝCH PSŮ, O KTERÉ SE V ÚTULKU STARÁME.
Děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci.

Za celý tým útulku Renata Kristková
a naši chlupáči.

www.caniscentrum.com
e-mail: info@caniscentrum.com
Tel.: 724 813 222
Bankovní spojení: 86-124740297/0100

16. února 2018

Jak se daří pětici týraným
pejskům v Canis centru
Vzpomínáte na pětici týraných pejsků zabavených jed-

Věříme, že nakonec pro všechny pejsky najdeme milu-

nomu majiteli, na které jsme na Vánoce věnovali výtěžek

jící rodiny a svůj psí život si budou už jen a jen užívat,

(krásných 6 000 Kč) naší tradiční Plackománie? Určitě ano.

i když u Arga to bude trvat ještě dlouho.“

Dasty, Aika, Jenny, Ron a Argo byli ve velmi zuboženém
stavu, jak po fyzické, tak i psychické stránce.
Vedoucí Canis centra, Renata Kristková, nám poskytla
informace, jak to s pejsky nyní vypadá:

Děkujeme všem žákům, rodičům a učitelům
ZŠ Bedřicha Smetany za podporu! O dalších novinkách
vás budeme informovat v následujícím čísle.

„Nejhůře byl na tom pejsek Dasty. Po vyšetření bylo zjištěno, že utrpěl vážné zranění levé přední nohy. Bohužel se
jednalo o starší vážnou zlomeninu, která mu bránila v chůzi
a nohu bylo potřeba operovat. Musel trpět velkými bolestmi.
Dasty ovšem na operaci není připraven ani po psychické,
ani po fyzické stránce. Musí přibrat na váze a musí mít
v pořádku jaterní testy. Operace ho totiž bude stát spoustu
sil. Všichni na útulku ale věříme, že bude v pořádku,
a že bude moci běhat po všech čtyřech a hlavně bez bolestí.
Další vyšetření ho čekají nyní v únoru. Všem pejskům jsou
podávány velmi kvalitní granule, po kterých se již krásně
zakulacují a nabírají tak sílu.
Ron, Aika a Jenny se již brzy dočkají svých nových rodin.
Jejich se stav se značně zlepšil. Argo a Dasty si na útulku
ještě nějaký ten čas pobudou. Dastyho čeká brzy již zmiňovaná operace a Argo musí začít opět věřit lidem. Zatím
je bohužel stále ve stresu a nevěří lidské ruce. Pohladit se
zatím nenechá, ale pro piškotek si již přijde bez vrčení, což je
u něj velký úspěch.
Autorky:

Renata Kristková a p. uč. Martina Fiebigerová
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Rozhovor: fotograf
Martin Faltejsek
Martin Faltejsek (* 6/1993) pochází z Lanškrouna. V sou- Jaké předměty patřily k tvým nejoblíbenějším?
časné době žije v Praze a je studentem Institutu tvůrčí foto-

Mezi moje nejoblíbenější předměty patřila určitě výtvarná

grafie v Opavě. Svět fotografie ho zajímá osmým rokem.

výchova a čeština s angličtinou. Jazyky mi na základní

V rámci volné tvorby se věnuje především autoportrétu. Mezi

i střední škole šly a já jsem za to rád, že jsem jim věnoval,

jeho největší profesní úspěchy patří výhra ve třech roční-

co nejvíce jsem mohl (často jsem jezdil i na soutěže), pro-

cích soutěže Czech Press Photo a nominace do World Press

tože nyní je to k nezaplacení. Angličtinu i češtinu používám

Photo. Kromě volné tvorby se věnuje i komerční fotografii,

den co den, ať už pracovně - komunikuji se zákazníky česky

kde spolupracuje se značkami BMW, Lexus, ELLE, Hermés,

i anglicky nebo při cestování, kterého mám díky fotografo-

H&M, Mercedes-Benz, Fashion Week, Emirates a mnoha dal-

vání nespočet.

šími. K jeho dalším zálibám patří běhání, cestování a čtení

Měl jsi oblíbenou učitelku/učitele?

novinek ze světa automobilismu.
Zdroj:

Mými oblíbenými učiteli byli vždy třídní, protože mi přišlo,
www.martinfaltejsek.cz

že toho ví nejvíce a také jazykáři, u kterých mě fascinovalo,
že si můžou přeložit všechny cizojazyčné písničky, filmy či

Chodil jsi do školy rád nebo jsi bral školní docházku jako

kterékoliv texty a nikdy se neztratí ve světě :)

nutné zlo?
Na první stupeň základní školy si už tak moc nepamatuji,
ale tipuji, že jsem do školy chodil ještě celkem rád. Druhý

Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Dlouhou dobu jsem chtěl být čističem kanalizací, jeli-

stupeň základky jsem absolvoval už s menším nadšením,

kož mě šíleně zajímaly vodovodní a kanalizační trubky

hlavně kvůli šikaně, kterou jsem bohužel zažíval. Nutným

a život v nich. Pak jsem chtěl být policistou, policejním psy-

zlem se docházka stala až někdy v druhé půlce střední

chologem a taky učitelem. Když se na všechny tyhle pro-

školy (studoval jsem Informatiku v ekonomice) a první

fese dívám zpětně (snad už) dospělým rozumem, tak myslím,

semestr (špatně vybrané) vysoké školy, kdy už jsem věděl, co

že ani na jednu z uvedených prací bych se vůbec nehodil.

chci dělat (fotit) a rozhodně to nebylo to, co jsem studoval.
Nebavilo mě vysedávat v lavici a učit se věci, u kterých jsem
věděl, že nebudou obsahem toho, čemu bych se do budoucna
chtěl věnovat.

Máš nějakou vtipnou historku ze školních let?
Určitě tam něco bude. Jen si vzpomenout. Momentálně se
mi vybavuje třeba to, jak se na základní škole pořádaly soutěže ve zpívání a já to hrozně chtěl zkusit, jen v žádné skupince už nezbylo místo a šoupli mě k holkám, o kterých jsem
věděl, že zpívat umí (já samozřejmě neuměl). No, dopadlo
to, jak to dopadlo, já jim to zkazil a skončili jsme poslední.
Holky mě pak dlouhou dobu nenáviděly.
Co bys popřál nebo vzkázal našim žákům?
Těm mladším bych vzkázal, ať zatím ještě poslouchají ty
starší (hlavně rodiče a učitele) a těm starším bych chtěl říct,
ať konají (vybírají školu) hlavně podle hlasu srdce, protože
není nic horšího, než když člověk dělá něco, co ho nebaví
a dělá to prostě jen ze setrvačnosti. A pokud zatím nevíte,
tak nezoufejte. Ono se to časem vybarví.

Děkuji za rozhovor.

Autorky:
Autorka rozhovoru:

as. ped. Martina Komrsková
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Rozhovor: paní
zástupkyně ředitele
Jana Kernová
Můžete nám blíže představit sebe a svoji rodinu?

Co Vám vadí na ostatních lidech?

Moje rodina je „tradiční“ = čtyřčlenná. ……plus jeden pes.

Nedovedeme se radovat každý den z maličkostí, neustále

Jsem vdaná a mám dva syny. Spokojeně si žiju již šestým

se za něčím honíme, neumíme dost naslouchat druhým

rokem v Damníkově.

a udělat si dostatek času na své blízké. Vadí mi to i u mne.

S jakými pocity jste vstupovala na naši základní školu?

Jaké je Vaše životní krédo?

To byl rok 1996. Hned po škole jsem hledala v Lanškrouně

Víc se směj. Úsměv tě nic nestojí.

místo. Byla jsem moc ráda, že mi zde byla nabídnuta má
aprobace matematika – fyzika. Zprvu jsem také malinko
„fušovala“ do výtvarné výchovy.

Ale jen dva roky, abych

nikoho umělecky nepoškodila.

Co byste vzkázala žákům naší školy?
Važte si, že jste obklopeni učiteli, kteří se vám snaží předat to NEJ. Učte se pro sebe, pro svoje budoucí uplatnění.
Chovejte se k sobě s úctou a respektem. Už jsem měla

Vzpomínáte ráda na školní léta?

možnost navštívit několik škol v našem kraji i mimo něj.

Jasně. Pocházím z dvojčat a se sestrou se občas vracíme

Naše škola patří bezpochyby mezi ty moderní a velmi dobře

k prožitým létům na základní škole. Bylo i pár lumpáren….

vybavené. Mrzí mne, že se sem tam na škole objeví žák,

v mezích zákona!

který je schopen neskutečného vandalismu na majetku
školy či spolužáků..

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Co si pamatuji, tak jsem chtěla pilotovat F1. Sen o prin-

Znáte náš školní časopis? Jak se Vám líbí?

ceznách mě nějak minul! Pochopitelně, že v době puberty

Aby ne! U počátků Bédy (přesně u jeho 2. ročníku) jsem

jsem měla pěvecké a taneční idoly….bohužel na zpěv jsem

stála i já sama. V té době jsme se s p. uč. Doubravskou

neměla (a stále nemám) hlas ani obecenstvo…..tanec zůstal

učily první kroky v grafickém programu Corel a navíc doma

jen jako koníček.

jsem osobní počítač ani neměla. Bylo to náročné, ale ráda
na to vše vzpomínám. V současnosti se již nepodílím

Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka?
Čtení, tanec, plavání a našeho čtyřnohého rodinného přítele Montyho.

na práci v redakčním týmu, ale moc vám všem fandím. Vím,
že je práce celého redakčního týmu velmi časově náročná.
Jednotlivé rubriky, které Béda v současnosti nabízí, vznikaly
velmi pomalu, ale našly si své čtenáře. To je dobře!

Zažila jste někdy nějaký trapas?
A kdo ne? Řekla bych, že u mne jsou trapasy na denním

A nyní stručně:

Oblíbený autor (kniha):
Leo Rosten: Pan Kaplan

pořádku. Co se mi vybavuje ….pletu neustále křestní jména.
To je mrzuté. Bohužel nevidím žádné zlepšení do budoucna.

Oblíbené jídlo:

má stále třídu rád

Spíš to bude ještě horší.

Co nemusím připravovat

Oblíbený herec/herečka:

Oblíbená filmová pohádka:

Věra Holubová, Simona

S čerty nejsou žerty

Stašová, Ivan Trojan, Ondřej

něco vícekrát popř. něco nepošlu raději vůbec. Zapomenu

Oblíbený film: Kriminálky:

Vetchý, Kryštof a Matěj

přiložit přílohu, či pošlu přílohu úplně špatnou atd. Následně

Vraždy v Midsomeru,

Hádkovi (máme spoustu

A další ?….Denně zpracovávám několik desítek až stovek
emailů, takže se podaří například poplést adresáty, poslat

vysvětluji, že daný email nebyl dotyčnému vůbec určen apod.

Sběratel kostí

fantastických herců).

Napravuji jeden trapas za druhým. Takže práce s emailovou

Oblíbený autor (kniha)

Oblíbený zpěvák/zpěvačka:

poštou se jeví jako jeden velký životní trapas Kernové.

z dětství:

Adele, Céline Dion, Pink,

František Hrubín:

Michal Hrůza, skupina

Špalíček pohádek

Mandrage a další.
Redakce Bédy
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Vzkazy deváťáků
budoucím prvňáčkům
• choďte do školy s úsměvem

• hodně se učte a buďte lepší kolektiv, než jsme my

• tahle škola má velké kouzlo, je tady spousta dobrých

• určitě se většina z vás do školy těší a to je dobře, je to nová

učitelů

etapa vašeho života a je na vás, jak s tím naložíte, užívejte

• važte si toho, co máte, protože škola je dobrá a bez ní to prostě nejde

si hezké chvíle a ty horší a těžší nechte projít a zbytečně se
s nimi netrapte, používejte hlavu

• pilně se učte a poslouchejte své učitele, říkají vám to
asi všichni a nejspíš to neberete moc vážně, ale věřte mi,
že když se budete učit, budete mít lepší budoucnost
• tato škola je dobrá, naučíte se tu hodně věcí a těch devět let
si tu užijete

• snažte se od úplných začátků, průběžně se učte celých
devět let a nenechávejte všechno na poslední chvíli
• ničeho se nebojte, vzdělávejte se i mimo školu, užívejte
si čas strávený se spolužáky, v učení nehledejte vědu
a z každé maličkosti si nedělejte velkou hlavu, ale hlavně

• užijte si těch devět let, protože to uteče jako voda

se nenechejte odradit od svých cílů, protože když chcete

• škola není vůbec jednoduchá, ale pokud se chce, tak to jde

něco dokázat, musíte si za tím jít ať se děje co se děje

• uklízejte si pastelky do penálu, abyste si nemuseli každý • učitelé jsou každý jiný, ale není těžké si na ně zvyknout
týden kupovat nové

• rozmazlená děcka, přestaňte žalovat a učte se

• hlavně se učte, budete to v životě potřebovat

• buďte ve škole pilní a dostatečně se učte, protože vědo-

• škola má svoje plusy i minusy, pečlivě si schovávejte

mosti jsou pro vaši budoucnost velmi důležité

taháky a nikoho nešikanujte a snažte se vyjít učitelům

• napište si dobré taháky, které vám učitelé nevezmou

vstříc

• nebuďte lajdáci jako já a taháky si dávejte na obaly sešitů,

• milí prvňáčci, buďte pilní, pracovití, užívejte si školu
a nebuďte drzí na učitele
• nepodléhejte

sobeckosti

tam je nikdo neuvidí
• užijte si těch 9 let stejně tak naplno a skvěle, jako jsem si

a

lhostejnosti,

naslouchejte

druhým a mějte vlastní hlavu a nikdy nezapomínejte
na omluvu a odpouštění
• nekašlete na školu, protože je hodně důležitá, buďte sami
sebou a nenechte se nikým ovlivnit, buďte na učitele

je užil já
• nebraňte se ničemu, dejte učitelům šanci, aby se s vámi
podělili o svoje vědomosti a znalosti, poznávejte jaký je
svět a o co v něm skutečně jde
• bez vzdělání to nikam nedotáhnete

hodní a oni budou hodní na vás, mějte s učením trpělivost • hodně štěstí
a nechte si poradit od starších

• nebojte se poznávat a soustřeďte se na studium

• stůjte si za svým a nenechte si všechno líbit, místo na tele- • jste na začátku své cesty a je na vás jakým směrem,
fonu buďte raději venku, respektujte učitele, s námi jim

kde vydáte a jakou cestu si zvolíte, buďte šťastní a ve všem

ruplo nervů už dost

hledejte krásu, radost a úspěch

• nikdy to nevzdávejte, važte si učitelů a spolužáků

• ve škole se nehloupne

• mějte dobrou zábavu a dejte si pozor na průšvihy

• buďte sami sebou a nepřistupujte na hru spolužáků, zkuste

• dobře se učte, najděte si kamarády a užijte si každou chvíli
s nimi
• pracujte na sobě, dobře se učte
• vojna začíná! Připravte se na rozkazy, starosti a povinnosti,
které nepočkají!
• Každý den pro vás bude něčím zajímavým a novým, budete
so odnášet informace, které jste zatím neslyšeli, první

vycházet se všemi
• doufám, že zažijete stejně vtipné momenty s učiteli jako my,
přeji vám hodně štěstí, úspěchů a pevné nervy, které určitě
dříve nebo později budete potřebovat, nikdy se nesmíte
vzdávat, i když to bude vypadat beznadějně, všude hledejte
to pozitivní
• z učitelů se nebojte někdy udělat srandu

stupeň rychle uteče a z vás se stanou velcí školáci, uči- • pokud chcete být například lékařem nebo učitelem, tak je
telé nebudou vždy hodní, ale je to pro vaše dobro, abyste

důležité se stále vzdělávat a učit se novým věcem

mohli nastoupit vy a projít si školu a zážitky s ní spojené,
my musíme odejít a předat vám naše místa, nastanou taky
časy, kdy budete sedět nad sešitem a psát vzkazy budoucím
prvňáčkům

Výběr z prací žáků:

p. uč. Miloslav Zubík
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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.
Nezapomeň připsat své jméno i třídu. Pokud se tvůj vtip
objeví na stránkách Bédy, čeká tě odměna!

JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
TŘÍDA:
ČÍSLO VTIPU:

Vítězný vtip z lednového čísla – č. 2
Vtip č. 1

Vtip č. 3

Pavla Faltusová ze IV. A

Anežka Skalická ze IV. A

Policista zaslechne, jak si dva mla-

Pepíček dostal k Vánocům kolo.

díci právě říkají vtip. „Víš, jaký je rozdíl

Na jaře se rozhodl, že ho vyzkouší.

mezi policajtem a hlupákem?“ Policista

Objede dům a volá na babičku: „Hele, babičko, bez držení.“

k nim právě přistoupí, významně točí

Podruhé objede dům a volá: „Hele, babičko, bez zubů.“

pendrekem a ptá se: „No, tak řekněte,
jaký?“ Mladík nesměle sdělí: „Žádný!“
„No proto!“

Vtip č. 4
Adam Vítek z V. A

Sedí blondýna v restauraci a objednává si pizzu. Když
Vtip č. 2
Vojtěch Skalický z VIII. A

„Jestli uhádneš, kolik mám housek, dám ti všechny tři.“

jí číšník přinese, zeptá se: „Chcete ji nakrájet
na čtyři nebo osm kousků?“
Blondýna odpoví: „Na čtyři, osm bych nesnědla.“

Příběh o šikaně III.
Nový začátek
„Cože?! To se budu muset znovu naučit chodit?!“ vykři-

měli za žalobníčka a donašeče. „No přece u té autobusové

kla jsem. „Adélo, nebude to tak hrozný. Sice nebudeš chodit

zastávky. Byly to ony? A co ti říkaly?“ začala se mě ptát

do školy, ale budeš moc být za týden s námi doma,“ uklid-

máma. „Nevím, nic si nepamatuju,“ odpověděla jsem. „Adélo,

ňovala mě máma. Byla jsem ráda, že se nesetkám s Lucií,

ty víš, že když mi to řekneš, tak se ti uleví,“ řekla mi máma.

Eliškou a hlavně s Dianou. Týden utekl jako voda a já jsem „Ne, nebyly. Ehm. Já nevím, nic si nepamatuju. A přestaň se
už seděla v autě společně s mámou, která mě vezla domů.

mě na to ptát!“ vyštěkla jsem. Čekala nás ještě dlouhá cesta

„Áďo, nechtěla by ses stavit někde cestou domů? Třeba

a já litovala, že jsem nechtěla do cukrárny. Máma se celou

v cukrárně?“ zeptala se mě máma. „Ne, díky, mami,“ odpo-

dobu tvářila nějak zaraženě a mě začalo mrzet, že jsem

věděla jsem. Najednou mi máma položila divnou otázku:

na ni byla tak hnusná. Zatím jsem přemýšlela o škole, za jak

„Áďo, ty víš, že mi můžeš všechno říct. Co se tam všechno

dlouho se tam vrátím. Ve škole mě mají za hrozného šprta.

stalo?“ „Kde?“ zeptala jsem se hloupě, protože kdybych

Zajímalo by mě, co se stalo potom, co mě srazil autobus.

to mámě řekla, zašla by za ředitelkou a pak by mě všichni
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Jestli Diana s Eliškou a Lucií rychle utekly, nebo tam zůstaly, „Cože?!“ zděsila jsem se. ,,No tak, mluv slušněji!“ okřikla
a jestli to někdo z mojí třídy, kromě nich, ví. To je ten pro-

mě máma. „Ne. Máma to popletla. Možná za 2 týdny, podle

blém. Já nemám žádnou kamarádku ve třídě. Jakmile jsme

toho, jak budeš moct chodit,“ odpověděl mi táta. Chrissie se

přijely na naši příjezdovou cestu, táta, Chrissie a Stefan mě

Stefanem mi odnesli věci do domu a já s mámou a tátou jela

začali vítat. „Ahoj Áďo, hrozně si nám tady chyběla,“ řekla

na svoji první rehabilitaci.

mi Chrissie a objala mě. Táta a Stefan zatím vynášeli moje
věci z auta. „No jasně, že jste mi chyběli!“ odpověděla jsem.

Pokračování příště ...

Najednou ke mně přiběhla Bella, můj pes. Je rasy border
kolie, jsou jí 2 roky a její srst je černobílá. Začala mi olizovat
ruce a radostně vrtěla ocasem. „Mami, tati, kdy budu muset
chodit do školy?“ zeptala jsem se. „Za dva týdny. Neboj, věci
a všechny úkoly ze školy ti donesu,“ odpověděla mi máma.
Autorka:
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Anglická
luštěnka

Stela Vaníčková ze VII. A

slepice
koleda
sněženka
jaro
žlutá

vajíčko
mrkev
tráva
čas
					

květina
králík

Autoři:

Německá
luštěnka

Tomáš Polášek z IX. A a Tereza Polášková ze VII. A

Velký
Štíhlý
Milá
Malý
Přísný
Mladý

Autorka:

Adéla Mičková ze VII. A
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Březnová
luštěnka

okousává stromy
červená zelenina
spíme na tom
zapínáme si tím bundu
				

poslední den v týdnu
opak dne

Autorka:

Izabela Hrušková ze VII. A

Sportovní luštěnka
biatlonista Ondřej …
rychlobruslařka Martina …
Alpské …
4. roční období
olympiáda pro postižené je …
kombinace běžek a malorážky je …
snowboard, lyže, Ester …
hokej se hraje na …
				

biatlonistka Gabriela …
Autorka:

Andrea Olenočinová z VII.A

Svátková luštěnka
Má svátek 29. června
Má svátek 10. zaří
Má svátek 25. března
Má svátek 29. listopadu
Má svátek 26, února
			 Má svátek 23. června
			 Má svátek 28. února
		Má svátek 7. února
				

Má svátek 16. června

Autorka:

Natálie Křižanovská ze VII. A
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Velikonoční Kvíz
Velikonoce
luštěnka
Kdy se letos slaví Velikonoce?

Slaví se koncem prosince

a 30. března

Medvěd má rád …

b 2. dubna
c 31. března

Říká se jí Bystrouška
Bere se proti kašli

V jakém náboženství jsou Velikonoce nejvýznamnější?
d křesťanství

Hází se do toho odpadky

e budhismus

Bicykl jinak

f islám

Dolní končetina

Jak se jmenuje velikonoční středa?

Pinochio měl velký …

g škaredá (černá)

_____ a Metoděj

h krásná (bíla)
i andělská (modrá)

Žijí zde zvířata

Co se barví na Velikonoce?

Autorka:

Co se peče na Velikonoce?

j stromeček

m cukroví

k vejce

n ponožky

l chameleon

o beránek

Adéla Mičková ze VII. A

Autoři:

Adam Viskupič z VIII. A a Zdeněk Hudec z VII. B

Osmisměrka
K

V

K

Y

T

K

A

M

Í

Č

L

A

L

E

M

E

Č

L

L

Z

Í

I

U

E

S

E

L

E

A

M

Č

D

V

T

S

P

E

S

N

R

E

I

O

A

O

K

M

O

Š

Z

N

A

O

Š

T

S

O

O

K

L

H

M

A

P

E

A

B

V

R

I

A

A

Š

Š

A

O

I

O

O

N

N

N

I

C

B

T

L

C

U

A

A

T

E

R

E

Z

A

E

N

E

KYTKA

TEREZA

MÍČ

BOB

AUTO

AŠ

LES

KLÍČE

MEČ

DIAMANT

SELE

HANA

LANŠKROUN

VATA

ZMRZLINA

ŠAT

PES

SEŠIT

OVOCE

PATA

MOBIL

KLUVO

Autorka:

Tereza Polášková ze VII. A
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Hledáme slavné světové
hudební skupiny
Dnes budeme hledat další slavnou, tentokrát skotskou, rockovou skupinu.
V prvních dvou tajenkách najdete jména členů této skupiny
a v dalších dvou názvy slavných skladeb.

		

XX – III =

římsky padesát

XV + V =

III + V =

XIX – VIII =

XXVI – VI =
			 VI + IV =

XXX – XII =
XVII + XIII =
XXVII + XIII =

jednotka ha
řecké písmenko τ

XII – XI =

LXIV – L =

řecké písmenko α

CVIII – CIII =

řecké písmenko φ

XII + IV =

IV + II =
X + IV =
XXVIII – XXII =

DXX – DXIII =

XX – XVI =

VIII + VI =
CLXXX – CL =

římská číslice L
XXX – XXIII =

XCVII – LXXVII =
XXXIII – XXVI =

CV – C =
C – XC =

XLVII + LIII =
M – CMXCIX =

XIII – XII =
řecké písmenko ϒ
IX + VIII =
XXIII – XIII =
jednotka práce

Název hledané slavné hudební skupiny je:

Autorka:

p. uč. Iveta Kantorová

Pozvánka
Tvořivé dílny

21. března 2018
od 15.30 do 16.30
hodina s keramickou hlínou
v budově na ul. Palackého (1. a 2. třídy)

Výherci z minulého čísla:
str. 2

Lambada

str. 18 Anglická luštěnka (Dobře)

1. místo: Josef Hofman, IV. B

1. místo: Vojta Kárník, IV. A

2. místo: Adam Purkert, VII. B

2. místo: Ivana Koukolová, IV. A

3. místo: Sofie Šmídová, III. B

3. místo: Eva Dubská, III. B

str. 3

Obrázek na vybarvení – 1. stupeň

1. místo: Vanesa Holubová, V. A
2. místo: Terka Holubová, III. A
3. místo: Viktorka Břízová, I. B
str. 3

Obrázek na vybarvení – 2. stupeň

1. místo: Lucie Knápková, VII. A
2. místo: Eliška Málková, VII. B
3. místo: Natálie Křižanovská, VII. A
str. 17

Soutěž o nejlepší vtip

Eliška Marklová, VII. A
str. 17

Německá luštěnka (Februar)

1. místo: Tereza Polášková, VII. A

str. 18

Hudební skupina (Scorpions)

1. místo: Vojtěch Skalický, VIII. A
2. místo: Adéla Mičková, VII. A
3. místo: Petr Vlček, VII. A
str. 18

Únorový kvíz (c, d, g, k, o)

1. místo: Tomáš Polášek, IX. A
2. místo: Markéta Anna Šteflová, III. A
3. místo: Lucie Šuláková, gymnázium
str. 18

Státy Evropské unie (Czech)

1. místo: Jakub Beneš, V. A
2. místo: Kateřina Sommerová, VI. A
3. místo: Adam Vítek, V. A

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

i

Veškerá řešení soutěží vhazujte

Toto i starší vydání časopisu můžete

do Bédovy schránky nejpozději

zhlédnout na www.zsbs.cz/casopis.htm

do středy 28. března 2018.

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

Pozor:

Distribuci školního časopisu žáků

Řešení každého úkolu pište na samostatný papír,

ZŠ B. Smetany zajištuje pro veřejnost

uveďte své jméno a příjmení.

trafika na autobusovém nádraží.
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