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

LAMBADA
KVĚTEN
2018
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
TŘÍDA:

03

Vybarvi
obrázek

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

Známé
osobnosti
zdraví Bédu
Tentokrát Helena Vondráčková.

Pozvánka
Tvořivé dílny

https://bit.ly/2ImW9HP

18. dubna 2018
od 15.30 do 16.30
Hodina s dráčkem Fráčkem
v budově na ul. Palackého (1. a 2. třídy)

Klára Žáčková z IX. A
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Návštěva
Orpy
Celý školní rok pracuje 4. B s dutinkami a trubicemi,
které se vyrábějí v ORPĚ. Podnik jsme navštívili i proto,
že se ve vlastivědě učíme o průmyslu našeho regionu. Stroje,
které jsme viděli, mají již 50 let.
A co už víme?
Papír nevyrábí, ale zpracovávají. Nakupují ho v Polsku,
Francii. Stroje nařežou papír, který se vykoupe v lepidlu.
To je z bramborového škrobu nebo z kaseinu - mléčný škrob.
Dutinka postupuje do sušící pece. Po vyschnutí putuje
k zákazníkovi. Dutinky jsou do průměru 10 mm. Trubice,
které zde vyrábí, mají průměr až 600 mm. Dutinky a trubice
se používají na nitě, skelné vlákno, koberce, umělé trávníky,
plechy, dráty. Vyváží je do celého světa. Nejdále do Mexika.

Autoři:

Žáci 4. B a Romana Prokopová
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Návštěva Danielky
z Anglie ve 2. třídě
Po roce nás opět navštívila malá Danielka z Anglie.
Žije spolu s rodiči a malým bratrem nedaleko Londýna.
Navštěvuje zde místní anglickou školu. Díky svým rodičům
mluví Danielka více jazyky. Ve škole se dorozumívá anglicky,
doma s maminkou česky a s tatínkem albánsky. S bráškou si
však povídají při hrách jen anglicky.
Se spolužáky v české škole strávila 3 dny. Zapojovala se
do výuky a moc jí to podle jejích slov bavilo. V českém jazyce
se naučila pravidlo, kdy psát měkké i a kdy tvrdé y po měkkých a tvrdých souhláskách. V matematice jsme počítali
společně do stovky. Nejlepší byla ale beseda, na kterou přišla i její maminka. Obě dvě poutavě dětem vyprávěly o životě
v Anglii. Společně si všichni zazpívali anglickou píseň
s ukazováním. To bylo fajn.
Tak za rok zase! My už se všichni těšíme teď!
Autorka:

p. uč. Ladislava Zachařová
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Tvoření
s keramickou
hlínou
První jarní den byl v naší škole den s velkým D. Kromě jarmarku na hlavní budově se na školičce na Palackého ulici
konala další tvořivá dílnička pro budoucí školáčky. Děti
a jejich maminky si tentokrát vyzkoušely naši keramickou
dílnu a vyrobily si také své vlastní výrobky. Už při samotném tvoření bylo vidět, jak je práce baví. Výsledek stál nakonec za to! Podívejte se na fotografie!

Autorka:

p. uč. Dana Kačerovská

Foto:

Romana Prokopová

Den otevřených dveří
v prvních a druhých
třídách ZŠ Smetanova
Ve čtvrtek 7. března 2018 jsme na naší školičce pořádali
Den otevřených dveří, který byl určen nejen pro budoucí prvňáčky, ale i pro jejich rodiče. Pro děti byly nachystané pracovní listy a společně se školáky plnily různé úkoly, skládaly
stavebnice, hrály si ve družině. Předškoláci si vyzkoušeli,
jak se sedí v lavici. Spolu se svými učitelkami nás navštívily děti z MŠ ze Sázavy, z Lanškrouna přišly děti z MŠ
Wolkerova, Na Výsluní a Žižkova. Podívat se přišlo i několik
rodičů. Celkem se u nás vystřídalo 74 dětí. Měli jsme radost,
protože se dětem u nás ve škole líbilo.

Autorka:

p. uč. Ludmila Pluhařová
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Lyžařský výcvik
čtvrtých tříd a V. B
V pondělí 26. února 2018 se vypravila poslední početná
skupina žáků čtvrtých tříd a V. B na společný týden
na lyžích. Na tuto dobu byly hlášeny největší mrazy letošní
zimy. Ani to nepřemohlo natěšenou čtyřicítku lyžařů
ze Smetanky. Každý den navlečení jako cibulky mířili nadšenci na Dolní Moravu, kde je čekala velká práce při zdokonalování lyžařských dovedností. Největší kus odvahy
a úsilí předvedla velká skupina nelyžařů, kteří dokázali
po pětidenním výcviku sjet i sjezdovku U Slona. Všichni
si užívali i večerů na penzionu, kdy se na přednáškách
dozvěděli důležité informace pro lyžaře, hráli společně hry
a účastnili se i čtvrtečního karnevalu a diskotéky.
Autorka:

p. uč. Dana Kačerovská

Z vlastní tvorby žáků IV. B
Při slohové výchově nám paní učitelka zadala pět otázek,

Na lyžařském výcviku mě nejvíce pobavila diskotéka

které se staly základem k vytvoření našich prací. Otázky

v maskách. Nešlo mi obouvání lyžařských bot. Co mě

zněly: Co mě na lyžařském výcviku pobavilo? Co mně nešlo?

teda nejvíce naštvalo, že lyžák končí. Moc se mi nelíbilo,

Co mě naštvalo? Co se mi nelíbilo? Kdo mě překvapil?

že netekla teplá voda. Překvapili mě všichni žáci, jak dobře

26. února 2018 jsme jeli na lyžák. Nejdříve nám v autobuse
zamrzla nafta, protože bylo hodně pod nulou. Potom nešly

se naučili lyžovat.
Autor:

Dominik Janda

zavřít dveře, tak je pan řidič přivázal, to mě velmi pobavilo.
Asi po hodině jsme odjeli směr Dolní Morava, ale byla velká

Na lyžařském výcviku mě nejvíce pobavilo, když jsme se

zima, tak to mě naštvalo. Druhý den mně ještě nešlo moc

učili jezdit pozpátku. Nešla mi jízda na kotvě. Nejvíce mě

lyžovat, což je škoda. Nelíbil se mi ten velký mráz, ale beru,

naštvala veliká zima a mrazy. Nelíbilo se mi vstávání. Paní

že to k zimě patří. Ve čtvrtek jsme měli karneval. Paní uči-

učitelka mě překvapila, když hrála hovnivála.

telka Kačerovská byla za hovnivála, paní uč. Prokopová za
brouka Pytlíka a Dan za zdravotní sestřičku, to bylo velké
překvapení. Ten den byla diskotéka a bylo to děsně super. Už
se těším na příští lyžák.
Autorka:

Justýna Pazderková

Autorka:

Anežka Kokorová
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Noc s Andersenem
2. dubna slavíme Mezinárodní den dětské knihy. V tento
den si připomínáme na celém světě narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
Letos se v České republice konal již 18. ročník. První Noc
proběhla v knihovně v Uherském Hradišti, kde mladí čtenáři zažili noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Tato myšlenka se rozvinula do mnoha
knihoven a následně i do škol.
Noc s Andersenem se vždy váže k nějakému výročí. Letos
to jsou dokonce tři: r. 1928 vznikla krásná knížka Josefa
Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, koncem roku 1938
začaly vycházet kreslené příběhy klubu Rychlých šípů
a v r. 2018 to bude 180 let od doby, kdy H. Ch. Andersen napsal
svou pohádku Statečný cínový vojáček.
Tento ročník se konal v pátek 23. března 2018 a na naší
škole se ho zúčastnili žáci 6. tříd. Noc s Andersenem je jedna
z akcí, která se stala na naší škole již tradicí.
Kolem 18. hodiny se v naší škole sešlo 34 spáčů, kteří se
během večera seznámili s životem a tvorbou spisovatele
Hanse Christiana Andersena. Plnili ve skupinách pohádkové úkoly, soutěžili. Večer završili zápasem ve vybíjené. Vítězové si odnesli kupu pamlsků a všichni obdrželi
pamětní list. A to nejdůležitější na závěr. Celý večer se nesl
v duchu pohádek. A to je moc dobře, řečeno slovy Zdeňka
Svěráka: „Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.“ Už se těšíme na další ročník.
Autorka:

p. uč. P. Šemberová

A ještě několik postřehů žáků:
• „Líbily se mi zajímavé aktivity, hlavně ty běhací. Sice
jsem se moc nevyspala, ale užila jsem si to.“
• „Bavilo mě, že jsme soutěžili a běhali. Nejvíc mě bavila
diskotéka a vybika.“
• „Líbilo se mi všechno!!!!“
• „Líbila se mi vybika a to, že jsme si mohli objednat pizzu.“
• „Skoro všechno se mi líbilo, jediné, co se mi nelíbilo,
že jsme nekoukali na horor.“
• „Líbilo se mi: vybíjená, běhání, neučení,
hluk, hry, zábava, vše.“
• „Podle mě bychom mohli přespávat častěji.
Strašně jsem si to užila. Hlavně tu naši diskotéku.
Jediné, co by se mělo zlepšit, je chování žáků.“
Za VI. B vybrala p. uč. Eva Šuláková

VELIKONOČNÍ JARMARK 2018

Přípravy
na velikonoční jarmark
Pečení na velikonoční jarmark
Ve středu 7. března jsme se všichni znovu sešli i s maminkami v kuchyňce naší školy. Rozhodli jsme se, že na náš
velikonoční jarmark upečeme cukroví. Šlo nám to pěkně
od ruky. Upekli jsme linecké z 2 kg mouky. Moc se nám to
líbilo, určitě nejsme v kuchyňce naposledy.

Autorka:

p. uč. L. Pluhařová

VELIKONOČNÍ JARMARK 2018

Velikonoční jarmark – ještě k přípravám….
Na jaře? Ano a jde to. Přírodní materiál, který je kolem nás,
jsme využili dokonale. Šišky se jako mávnutím kouzelného
proutku přeměnily v jarní květy. Dutinky, které se používají
v textilním průmyslu, pod našima rukama ožily. Kohouti
mohli jen zakokrhat. A hnízda? Ta čekají každou chvíli
na vylíhnutí malé kukačky.

Autorky:

žáci IV. B a p. uč. Romana Prokopová

Průběh
velikonočního jarmarku
Velikonoční jarmark – 21. března 2018
Již od samého rána zaplnily chodby naší školy prodejní
stánky. Vše doplňovala krásná výzdoba. Děti ze všech
tříd prodávaly své vlastní výrobky. Příchozí si mohli koupit balíčky sladkého pečiva, perníčků, výrobky z drátků,
keramiku, svícny, velikonoční vazby věnečků a mnohé
další výrobky žáků naší školy (viz fotografie). Nechyběla
ani ukázka pletení pomlázky. V kuchyňce nabízela děvčata
z 2. stupně kávu, čaj a něco sladkého. U vchodu pak návštěvníky vítal stánek s naším školním časopisem Bédou. Venku
svítilo sluníčko, panovala dobrá nálada a jarmark měl
opravdu úspěch.

Redakce Bédy

VELIKONOČNÍ JARMARK 2018

VELIKONOČNÍ JARMARK 2018
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Soutěžíme
v německém
jazyce
Konverzační soutěž v německém jazyce – krajské kolo
V krajském kole Konverzační soutěže v německém jazyce
reprezentovaly naši školu dvě žákyně. Viktorie Vašíčková
z VIII. B obsadila 3. místo a velmi dobře si vedla i Tereza
Voborná z IX. A, která skončila na 6. místě. Oběma dívkám
děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k velkému
úspěchu!

Bücherwurm – školní kolo
I v letošním školním roce jsme se přihlásili do soutěže
v předčítání německého textu s názvem Bücherwurm
(Knihomol). Pro rok 2018 byla vybrána kniha s názvem
„Erebos“ spisovatelky Ursuly Poznanski, kterou do češtiny
přeložila Karolína Kousalová. Kniha vypráví o jedné londýnské škole, na níž si mezi sebou žáci začnou předávat podivné
balíčky. Jeden se nakonec dostane i ke zvědavému Nickovi.
V balíčku je DVD s počítačovou hrou. Hrou napínavou
a hlavně velmi inteligentní. Proč o ní ale nikdo nesmí mluvit
a hráči musí dodržovat přísná pravidla? Na druhou stranu
jim hra dokáže splnit i ta nejtajnější přání. Pokud neposlouchají nebo se znelíbí poslovi se žlutýma očima, čeká je trest.
Jak je ale možné, že hra o každém všechno ví a neuděluje
hráčům úkoly jen ve hře, ale i v realitě? Co hra vlastně chce?
A jak ji může Nick zastavit? O tom všem se dočtete právě
v románu „Erebos“, který je určen čtenářům od 13 let.
Letošního ročníku školního kola soutěže se zúčastnilo
celkem 10 žáků ze 7. – 9. tříd. Vítězkou se stala Zuzana
Pavelková z VIII. A, která nás bude 25. dubna 2018 reprezentovat v celostátním kole v Pardubicích. Tak držte palce!
Autorka:

p. uč. Eva Doubravská

Basketbal okrsková kola
Březen by se dal spíše nazvat měsícem košíkové. Během
tří týdnů (mezitím jarní prázdniny) se měla uskutečnit
všechna kola (okrsková i okresní) pro IV. kategorie dívek
i chlapců.
Dívky si svůj okrsek odehrály 8. března 2018 v naší tělocvičně. Účast potvrzena od třech týmů – ZŠ Jablonné nad
Orlicí, ZŠ B. Smetany a ZŠ A. Jiráska. Hrálo se dvoukolově
každý s každým. Upřímně musím říct, že zápasy měly svou
kvalitu a padalo i poměrně dost košů. Naše žákyně si dokázaly, že hrát basketbal umí. Ze 4 zápasů jsme dokázali vyhrát
3.

Na rozdíl košů jsme vyhráli celý turnaj. Druhé místo

obsadila ZŠ A. Jiráska a třetí skončila škola z Jablonného
nad Orlicí. Tým hrál ve složení: N. Pazderková, S. Langerová,
E. Janková (všechny z IX. B), E. Stejskalová z IX. A,
M. Klímová z VIII. A, V. Bergerová a A. Martincová (obě
z VIII. B).
Chlapci si svůj turnaj odehráli 20. března 2018 v Jablonném
nad Orlicí. 5 týmů, 10 zápasů, 2 výhry (nad ZŠ Horní
Čermná a ZŠ A. Jiráska), 2 prohry (ZŠ Jablonné nad Orlicí
a ZŠ Králíky). Konečné třetí místo je trošku zklamáním - pro
mne, čekal jsem boj o postup do okresního kola. I přesto je
potřeba kluky pochválit, že náročný turnaj zvládli odehrát
v sedmi lidech. Některé akce měly nádech dobrého „basketu“.
Tým hrál ve složení: L. Majer, L. Doleček, Š. Mann (všichni
z IX. B), J. Smejkal, T. Ďuriš (oba z IX. A), V. Skalický z VIII. A
a L. Javorek z VIII. B.

Autor:

p. uč. Pavel Dobšíček

SPORT
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Rozhovor: kouzelník
Richard Nedvěd
Richard Nedvěd (* 23.11.1982) pochází z Prahy. Po ZŠ pokra-

Máš nějakou vtipnou historku ze školních let?

čoval ve studiu na SOU obor zámečník, poté odmaturoval

Spouty. Ale nevim, kterou začít. Tak třeba tou sedmou.

v oboru mechanik strojů a zařízení. Později studoval ang-

Od páté do deváté třídy jsem seděl v lavici s mým kama-

ličtinu na jazykové škole. Kouzlení se věnuje od roku 1999.

rádem Milanem. S Milanem jsme si byli a jsme v mnoha

V roce 2008, po vystřídání několika pracovních pro-

věcech podobní. Nejenom vzhledem, ale i známkami.

fesí, se začal své zálibě věnovat více, až se z koníčku stalo

Učitelé nad námi nejednou kroutili kebulema, že máme

povolání. Za největší úspěch považuje 2. místo v soutěži

v diktátech a ve výpočtech stejné chyby ... proč asi. No a jed-

„Česko Slovensko má talent“ v roce 2010. Více o veřejných

nou jsme takhle měli mít hodinu přírodopisu. Zazvonilo

vystoupeních na https://bit.ly/2uIBhZO.

na hodinu a učitelka nikde. Trošku jsme už tušili, že se něco
děje, protože učitelka nikdy nechodila na hodinu pozdě.

Chodil jsi do školy rád nebo jsi bral školní docházku jako
nutné zlo?
Do školy jsem chodil moc rád. Za kamarády a táák. Učení
bylo až na pátém místě. Mezi tím ještě byly přestávky, svačina a oběd. Nebyl jsem úplně vzorným žákem, učení jsem
nedával moc velkou váhu. Taky tomu odpovídaly moje
známky, nejlepší to byla většinou trojka. S tátou jsem měl
takovou domluvu, že když dostanu jedničku a nebude to
z tělocviku nebo z výtvarné výchovy, dostanu od něj

Asi 3 minuty po zvonění vešla učitelka do třídy, zastavila se
ve dveřích a slavnostně nám řekla, že se dnes učit nebudeme,
že půjdeme do videosálu, koukat na nějaký přírodovědecký
film. Všem, krom asi 2 nejchytřejších dětí ve třídě, se rozzářila očička, vylítli z lavic a s nadšením se vrhli na chodbu.
Všechno by bylo v pohodě, kdyby si zrovna Milan nehrál
s houbou na tabuli a v záchvatu radosti s ní nemrštil po učitelce. Úplně nasáklá houba ji přistála na obličeji a ten film
skončil dřív, než začal :D

3 koruny. Takže za školní rok jsem si vydělal třeba i 12 korun.

Co bys popřál nebo vzkázal našim žákům?

Jaké předměty patřily k tvým nejoblíbenějším?

Že v zadních lavicích se dá lépe opisovat. Ať mají dobrý

V tomhle jsem byl asi normální. Rozhodně to byl tělocvik,
popř. hudební výchova nebo dílny. Prostě cokoliv, kde se
nemuselo sedět v lavici.
Měl jsi oblíbenou učitelku/učitele?

Ať se učí minimálně tak dobře jako já, spíš ještě líp.
vztahy s učiteli a taky ať přijdou někdy na moje trapnomagický vystoupení. Jo a ať mi taky olajkují moje fb stránky,
které jsou na w w w . f a c e b o o k . c o m Můžou mi je olajkovat i při hodině, že jim to dovoluju.

S klukama jsme měli oblíbeného učitele na tělocvik, byl
mladej a rozuměl našim potřebám hrát každou hodinu florbal. Ono je těžký mít nějakýho oblíbenýho učitele, když je
zároveň spjat s neoblíbeným předmětem. Každopádně s odstupem času na své učitele vzpomínám rád.
Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Nevzpomínám si, že bych chtěl být někým stejným celý
svý dětství. Pořád jsem to nějak měnil. Chvilku to byl točič
nebo točitel zmrzliny, popelář, zpěvák, pak tenista, převozník. Horší bylo to, že na konci 9. třídy základní školy, jsem
chtěl pořád být hokejový brankář. Dokonce jsem o tom psal
v posledním ročníku slohovou práci. Chudák učitelka.
Všichni už měli jasno, čím chtějí být a já jsem se stále viděl
v té brance. Naštěstí to už v té době moji rodiče viděli jinak.

Děkuji za rozhovor.

Zpracovala:

as. ped. Martina Komrsková
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Vaření
nás baví
Rádi bychom se s vámi podělili o několik kuchařských
receptů, které jsme si vyzkoušeli přímo ve výuce. Věříme,
že neodoláte a některý z receptů vyzkoušíte i vy sami.

Jogurtový pohár
Tadeáš Mannel a Vojtěch Pavlov ze VI. A

2 kelímky bílého jogurtu
1 vanilkový cukr
dětské piškoty
pikantní marmeláda - rybízová
1 malý broskvový kompot, 1 hruška, 1
jablko, 1 banán, kousek čokolády
Piškoty slepíme po dvou marmeládou a dáme
na dno skleniček. Nalijeme do nich šťávu z kompotu

Jablečný pohár
Michaela Diblíková a Kateřina Černovská z VI. A

400 g oloupaných jablek zbavených jádřinců
1 lžička perníkového koření
5 lžic krystalového cukru

a pak přidáme jahody a nakrájené banány, hrušky
a jablka. Potom smícháme jogurt s vanilkovým cukrem
a nalijeme na ovoce Nakrájíme čokoládu a nasypeme
ji nahoru. Jednu hrušku nakrájíme na kolečka
a ozdobíme jí skleničku. Poháry dáme do lednice.

1 citron

Jahodový pohár

1 vanilkový pudink

Michaela Černovská, Kateřina Sommerová a Vlasta Oláhová z VI. A

300 ml mléka, šlehačka, strouhaná čokoláda
Jablka jsme ostrouhaly a nakrájely na kostičky.
Přidaly jsme 3 lžíce vody, zalily citrónovou šťávou
a přimíchaly cukr a perníkové koření. Potom jsme
vše nechaly uvařit do měkka. Uvařily jsme pudink.
Do misek jsme střídavě dávaly jablka a pudink.
Nakonec jsme pohár ozdobily šlehačkou
a posypaly čokoládou.

2 hrsti jahod
1 vanilkový cukr
moučkový cukr
250 g tvarohu
200 g kysané smetany
balíček piškotů
Na kaši jsme rozmačkaly hrst jahod a osladily
moučkovým cukrem. Druhou hrst jahod jsme
rozkrájely na malé kousky a pocukrovaly. Vanilkový
cukr, smetanu a tvaroh jsme rozmíchaly. Do skleniček
jsme nasypaly pár piškotů a na ně daly rozmíchaný
tvaroh, smetanu a vanilkový cukr. Potom jsme
opět přidaly piškoty, směs a nakrájené jahody.
Na několik minut jsme daly do ledničky a servírovaly.
Vanilkový tvarohový krém
Jakub Minář, Adam Rotter, Dan Říha ze VI. A

500 ml mléka
1 vanilkový pudinkový prášek
špetka soli
2 balíčky vanilkového cukru
3 lžíce cukru
250 g tvarohu
4 lžíce smetany ke šlehání
čerstvé maliny
Připravíme si hrnec a rozpálíme plotnu. Do hrnce
nalijeme mléko, přidáme pudinkový prášek, cukr
a mícháme do zhoustnutí pudinku. Takto uvařený
pudink dáme vychladit do hrnce se studenou vodou.
Do vlažného pudinku vmícháme tvaroh a 4 lžíce
smetany. Servírujeme a ozdobíme ovocem.
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Příběh o šikaně IV.
Rehabilitace
Cestou na rehabilitaci jsem hrála na mobilu hry. Najednou

Výtahem jsme vyjeli do 2. patra a jakmile jsme našli dveře

mi přišla zpráva od Lucie. To si asi spletla číslo. V zprávě

č. 38, otevřeli jsme je. Ale v nich nebyla ordinace, byla tam

stojí: „Ahoj Adélo. Hodně dlouho jsi nebyla ve škole a já

jen čekárna se sedačkami, malým stolečkem a velkou pal-

mám špatný svědomí, že se ti to stalo jen kvůli mně, Elišce

mou. V čekárně seděla taky jedna paní s chlapečkem, prav-

a Dianě. Šla jsem se zeptat naší třídní učitelky a ta mi

děpodobně se svým synem. Pozdravili jsme je a máma

řekla, že jsi v nemocnici. Hodně štěstí s uzdravením. Lucie.“

s tátou se posadili na volnou sedačku. Po chvíli se ta paní

To není možný! Možná to jen hraje nebo jí snad nejsem lho-

zeptala: „Poprvé na rehabilitaci?“ „Ano, naši malou Adélku

stejná? V tu chvíli mě napadlo spoustu otázek. Napsala

srazil autobus,“ odpověděla máma. Já jen protáhla obličej,

jsem jí zprávu: „Ahoj Lucie. Nemůžeš za to, za to může Diana.

protože mi vadí, že o mně máma mluví jako o malé holce.

Proč jste za mnou s Eliškou běžely? Byla jsem na dvou opera- „A vidím, že i s vnučkou,“ prohodila ta paní. „Co?!“ Tohle není
cích a v kómatu, zrovna jedu na rehabilitaci, ale ještě nevím,

moje vnučka. To je naše dcera!“ naštvala se máma a začala

kdy budu moct jít do školy. Adéla.“ Měla jsem z toho divnej

se s tou paní hádat. Hádku přerušila sestra, která zrovna

pocit, že jsem jí toho řekla až moc. Co když to jen hraje, aby si

vyprovázela pacienta. Pozvala dovnitř paní se synem. Když

na mě ve škole zase počkaly, mě chce zase za kamarádku,

odešli do ordinace, máma si začala pro sebe něco mumlat.

ale to je hodně nepravděpodobný.

Za 5 minut se zase otevřely dveře a paní odcházela. My jsme

Dorazili jsme na parkoviště před areálem nemocnice

šli dovnitř. Paní doktorka nás pozdravila, představila se

a táta šel koupit parkovací lístek. Mezitím máma vytáhla

a jedné sestře řekla, aby mě odvezla do vedlejší místnosti.

z kufru auta vozík a pomohla mi sednout si na něj. Pak při-

Slyšela jsem, jak si s rodiči promlouvá, zatímco mi sestra

šel táta, vezl mě na vozíku a spolu s mámou jsme šli směrem

pomohla na speciální postel.

k areálu. Zastavili jsme se a koukali na velkou informační

Pak do místnosti přišla doktorka a začala s rehabilitací.

tabuli. Na tabuli byl zobrazen celý areál, kde byly barevně

Jakmile rehabilitace skončila, doktorka odešla zpět k mým

zvýrazněny všechny budovy, které se nachází v areálu.

rodičům, sestra mi pomohla zpátky na vozík a zavezla mě

„Do jaké budovy máme jít?“ zeptala jsem se. Táta mi odpověděl:

zpátky k rodičům. „Tak se uvidíme v pátek, Adélo,“ řekla dok-

„Do zelené budovy.“ Tak jsme se vydali směrem k zelené

torka, dala mámě nějaké papíry a pak se s námi rozloučila.

budově. Když jsme procházeli areál, všimla jsem si, že upro-

Sestra nás doprovodila na chodbu, my jsme sjeli výtahem

střed areálu je malý park. Dorazili jsme do zelené budovy

dolů, zase jsme prošli areál a parkoviště a dorazili k autu.

a máma se šla zeptat na recepci. „Dobrý den. Víte, kde je paní

Máma mi pomohla do auta a vyrazili jsme domů. Najednou

doktorka McKelvinová? Naše dcera k ní má jít na rehabili-

mi přišla zpráva.

taci.“ Recepční se podívala do nějakého diáře a pak odpověděla: „Dobrý den. Už to tady vidím. Doktorka McKelvinová
vás očekává. Její ordinace je v druhém patře, dveře číslo 38.“

Pokračování příště…

Máma poděkovala a vydali jsme se směrem k výtahu.
Autorka:

PRO CHVÍLE ODDECHU

Rébusy

Část těla

Je v koupelně

Strom

Dopravní prostředky

Stela Vaníčková ze VII. A

Druh výtvarného díla

Autorka:

p. uč. Jarmila Kosinová
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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.

JMÉNO:

Vtip, který získá nejvíce hlasů, postupuje do závěrečného
kola. Vítězné vtipy z každého čísla otiskneme na konci škol-

PŘÍJMENÍ:

ního roku a vy vyberete ten nejlepší. Na jeho autora i vylosované účastníky soutěže čekají zajímavé odměny.

TŘÍDA:

Do Bédovy schránky můžeš vhodit i svůj oblíbený vtip.
Nezapomeň připsat své jméno i třídu. Pokud se tvůj vtip

ČÍSLO VTIPU:

objeví na stránkách Bédy, čeká tě odměna!
Vítězný vtip z lednového čísla – č. 4
Vtip č. 1

Vtip č. 2

Stela Vaníčková ze VII. A

Vlasta Oláhová ze VI. A

Jdou dva policajti a vidí muže, jak jí jablko. První policajt

Malý dinosaurus se ptá matky: „Maminko, dostanu se

říká: „Vidíš toho chlapa? Vsaď se, že až to jablko dojí, tak

po smrti také do nebe?“ „Ne, synku, dostaneš se do muzea.“

ohryzek odhodí na zem a my mu dáme pokutu.“ Sledují ho
přes půl hodiny a potom vidí, jak jí ta jadérka.
Tak k němu přijdou a ptají se: „Pane, proč jíte ta jadérka?“
Muž odpoví: „Ten, kdo je jí, tak je chytrý.“ „A za kolik byste
nám prodal ten zbytek jablka?“ ptají se policajti. Muž jim
jablko prodá za pět tisíc a policajti si ho rozdělí a jí ho.

Vtip č. 3
Eliška Janková z IX. B

Matka okřikla dceru, která hodila žebrákovi
celou stokorunu. „To mu musíš dávat tolik?!“
„Ale, mami, vždyť to je můj třídní učitel!“

Po chvilce jednoho z nich napadne: „My jsme blbí.
My jsme si těch jablek za ty peníze mohli koupit desítky.“
Ten druhý odpoví. „No vidíš, ta jadérka už zabírají!“
PRO CHVÍLE ODDECHU

Obrázková luštěnka
1

2

3

1
2
4

5

3
4
5

Autorka:

Klára Ptáčková z VIII. A
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Svátková
luštěnka

Německá
luštěnka
hlava

Má svátek 30. 12.

zahrada

Má svátek 3. 11.

nad

Má svátek 7. 7.

jezdit

Má svátek 26. 10.

pták

Má svátek 2. 2.

pravítko
teta
hrad
Autorka:

Autorka:

Izabela Hrušková ze VII. A

Anglické
luštěnky

Viktorie Vašíčková z VIII. B

Papoušek
Had

Sedmikráska

Králík

Broskev

Opice

Květina

Kočka

				

Jaro

				

Tulipán

Slon
Myš
Autorka:

Autorka:

Stela Vaníčková ze VII. A

Vlasta Oláhová ze VI. A

Osmisměrka
S

G

Y

V

Á

R

T

R

S

Y

T

L

E

V

A

L

E

Z

A

G

Í

K

U

P

V

R

O

K

V

E

N

O

H

N

A

E

I

V

Í

Ř

P

A

L

Á

C

R

D

Á

Ř

Í

D

R

L

Í

F

E

D

R

H

V

N

A

P

A

J

E

D

L

O

Z

AFRIKA

NAPAJEDLO

ARA

PALÁC

GAZELA

PÍCE

GEPARD

SLUNCE

HAD

STÍN

HON

TRSY TRÁVY

HŘÍVA

VEDRO

LEV

ZVÍŘE

LOV

Autorka:

Barbora Břízová IX. B
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Hledáme slavné světové
hudební skupiny
V dubnovém čísle Bédy hledáme anglickou rockovou skupinu.
Příklady vypočítejte a nahraďte písmenky. Vyluštíte nejdříve jména členů
a potom názvy několika známých skladeb hledané hudební skupiny.
3.4–2.5=
6+2.7=
18 – 2 . 3 =
0,7 . 2 + 1,6 =
0,2 . 100 =
1,4 . 2 – 0,8 =
8 – 0,4 . 5 =
0,7 . 10 =

0,3 . 100 =

–2 . (–0,5) =
6 –(+2) =

– 3 + 11 =

8 : 10 =

–70 : (– 10) =

0,4 – (– 0,4) =

0,15 . 100 =

–2.(–3) – (–3) =
–(–3) + 4 =

6 – (–9) =
– (–2) =

0,5 % ze 400 =

–5 + 3 . 4 =

600 % ze 2 =

1 – 0,2 . 4 =
0,6 . 10 + 2 =

–2 . (–12) =

25 % z 16 =

–2 . (–9) +6 =

– 24 : (–3) =

25 % z 8 =

–6 : (–2 – 4) =
12 % z 200 =

–8+9=

10 . 0,2 =

–8.2+6=

10 % z 2 =

–12 + 19 =

200 % z 3,5 =

2 – (+12) =

50 % z 16 =
1 % z 500 =
50 % z 14 =
3 % z 800 =
1 % z 20 =
200 % z 4 =
75 % z 32 =

– 3 . (–5) – 7 =
–10 0,2 0,8
F

M

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S

I

P

T

G

C

E

O

V

U

–2.3+6.5=
–8 + 12 =
–20 + (–6) . (–5) =
3 – (–9) =

12

15

20

24

30

N

D

A

R

CH

– 3,5. (–2) =

0,5 % z 200 =
25 % z 28 =
Autorka:

p. uč. Iveta Kantorová

Jarní luštěnka
1. dubna začínají …
přivazuje se na pomlázku
po zimě je ….
v neděli 25. 3. byl začátek
klade vajíčka
malujeme je na Velikonoce
plete se z vrby

Autorky:

Kateřina Černovská a Hana Fulíková ze VI. A

Výherci z minulého čísla:
str. 2

Lambada

str. 17

Sportovní luštěnka (Olympiáda)

1. místo: Tomáš Polášek, IX. A

1. místo: Adéla Šemberová, VII. A

2. místo: Tereza Blažeňaková, VII. A

2. místo: Adam Vítek, V. A

3. místo: Petr Vlček, VII. A

3. místo: Adam Jobák, V. B

str. 3

Obrázek na vybarvení – 1. stupeň

1. místo: Lucie Marešová, IV. A
2. místo: Anička Marková, II. A
3. místo: Natálie Faltusová, IV. B
str. 3

Obrázek na vybarvení – 2. stupeň

1. místo: Miroslav Martinec, VI. B
2. místo: Hana Fulíková, VI. A
3. místo: Stela Vaníčková, VII. A
str. 6

Soutěž o nejlepší vtip

Stela Pluhařová, III. A
str. 16 Anglická luštěnka (Happy Easter)
1. místo: Petr Šípek, VII. B
2. místo: Lucie Marešová, IV. A
3. místo: Petr Vlček, VII. A
str. 16

Německá luštěnka (Ostern)

1. místo: Tomáš Polášek, IX. A
2. místo: Natálie Faltusová, IV. B
3. místo: Viktorka Břízová, I. B
str. 17

str. 17

Svátková luštěnka (Prázdniny)

1. místo: Eliška Martincová, IV. A
2. místo: Andrea Olenočinová, VII. A
3. místo: Miroslav Martinec, VI. B
str. 18

Velikonoční kvíz (b, d, g, k, o)

1. místo: Stela Vaníčková, VII. A
2. místo: Kateřina Sommerová, VI. A
3. místo: Petra Dubovská, V. B
str. 18

Velikonoční luštěnka (Velikonoce)

1. místo: Tereza Gildainová, IV. B
2. místo: Tereza Bartošíková, I. B
3. místo: Tereza Blažeňaková, VII. A
str. 18

Osmisměrka (Velikonoce)

1. místo: Hana Fulíková, VI. A
2. místo: Petr Cvejn, V. A
3. místo: Tadeáš Dařílek, V. A
str. 19

Hudební skupina (Nazareth)

Eliška Martincová, IV. A

Březnová luštěnka (Březen)

1. místo: Tereza Holubová, III. A
2. místo: Tereza Bartošíková, I. B
3. místo: Karolína Kocandová, V. A

i

Veškerá řešení soutěží vhazujte

Toto i starší vydání časopisu můžete

do Bédovy schránky nejpozději

zhlédnout na www.zsbs.cz/casopis.htm

do středy 25. dubna 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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