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BÉDA
Školní časopis základní školy Bedřicha Smetany v Lanškrouně 5 Kč

Béda slaví nejen své výročí, ale i úspěchy v celorepublikové
soutěži školních časopisů.
Čtěte na straně 10
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Vybarvi obrázek Vybarvi obrázek, připiš své jméno, příjmení, třídu
a vhoď jej do Bédovy schránky!

Autorka Karolína Laichterová z VI. B
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Autorka

Autoři

třídní učitelka I. B Jana Fryaufová

žáci IV. A a p. uč. L. Zachařová

Vitamínový
den

Návštěva Danielky
z Anglie ve 4. třídě

Ve středu 13. 11. 2019 jsme se zúčastnili ochutnávky vitamí-
nových šťáv. Některé děti poprvé ochutnaly šťávu z červené
řepy. Moc jim chutnala ochucená mrkví a jablkem. Žáci si
také vyzkoušeli připravit špízy z různých druhů ovoce.
Na závěr je čekala soutěž. Za tuto akci děkujeme dodavateli
„Ovoce a zelenina do škol“ MK FRUIT s.r.o. Šumperk.

Čtvrťáky ze Smetanky navštívila jejich spolužačka Danielka,
která žije s bratrem a rodiči v Anglii. Byla to už její třetí návš-
těva u nás ve škole. S českými spolužáky strávila 3 dny. Děti
byly překvapeny, jak pěkně mluví česky a že se s ní bez pro-
blémů domluví. Naopak se jim moc líbilo, když začala mluvit
anglicky. Do školy přišla v typické školní uniformě a dětem
popsala, jak jsou v Anglii přísná pravidla pro její nošení.
Děvčata například musí mít dlouhé vlasy spojené vždy
do culíku obyčejnou bílou gumičkou, nesmí nosit výrazné
sponky ani mít obarvené vlasy. Dětem ukázala, že si kravatu
umí zavázat sama a učila to i ostatní děti. Největším překva-
pením pro naše české děti však bylo anglické počítání. Mají
úplně odlišný způsob při písemném násobení i dělení.
Důležité však je to, že nám všem vyšel stejný správný
výsledek. V pracovních činnostech si spolu s dětmi vyrobila
skřítka Podzimníčka. Moc se jí líbila hodina hudební
výchovy. V kulturním domě L´ART jsme společně viděli
divadelní muzikál Sněhová královna. Velmi se jí pohádka
v češtině s písničkami líbila. Danielka velice ráda čte, proto
jsme jí jako dárek předali českou knížku na památku
a do ní napsali společné věnování. Od Danielky jsme dostali
tužku s typickými anglickými motivy. Bylo to moc fajn
a těšíme se na její další návštěvu.
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„Smetanka“ na oslavách
Dne vzniku samostatného
československého státu

Autor Redakční tým časopisu Béda

Ve čtvrtek 24. října 2019 jsme přijali pozvání a zúčastnili se
slavnostního shromáždění u příležitosti oslav Dne vzniku
samostatného československého státu. Setkání se uskuteč-
nilo u pomníku padlých v obou světových válkách a obětí
holocaustu. Uctili jsme tak památku všech, kteří bojovali
za svobodu. Spolu s námi zde bylo několik účastníků odboje,
občané města, studenti gymnázia a zástupci města. Po pro-
jevu pana starosty Radima Vetchého položili představitelé
města k pomníku věnce a celý slavnostní akt byl zakončen
českou a slovenskou státní hymnou.
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I-KAP

Autoři p. uč. Miriam Mitvalská, p. uč. Pavel Dobšíček

Po nějakém čase jsme opět šli 24. 10. 2019 na „Střelnici“
na místní SOŠ a SOU. Spolu s námi zde byli i žáci ze ZŠ Dobro-
vského z Lanškrouna.
Čekal nás tam dopolední program zaměřený na PROGRAMO-
VÁNÍ ROBOTŮ, do kterého žáky zasvětil Bc. Jindřich Král.
Vybraní žáci 9. tříd si mohli vyzkoušet návrh pomocí simulač-
ního programu URsim a převést na PC funkční program.
Druhým úkolem bylo naprogramovat reálného robota UR3
s využitím dotykového panelu Polyscop.
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„Leták, pamflet, samizdat“

Autorka Stela Vaníčková z IX. A

V rámci výuky literární výchovy jsme 12. listopadu 2019
navštívili místní knihovnu, kde pro nás Studio Bez kliky při-
pravilo vzdělávací program o tisku. Prostory, kde se půjčují
knihy, se proměnily v historickou dílnu a žáci IX. A si nej-
dříve vyslechli zajímavé vyprávění pana Romana Prokeše
a pak si sami mohli vyzkoušet něco vytisknout.
Akce v knihovně mě docela bavila. Dozvěděli jsme se
spoustu nových věcí a zajímavostí, vyzkoušeli jsme si různé
způsoby tisku a dobře jsme se bavili. Ráda bych šla zase
na takovou podobnou akci.
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Samizdat

Mezinárodní den lidské
solidarity (International
Human Solidarity Day)

Pomáháme Útulku Lanškroun
aneb Plackománie se vrací

Ve středu 13. 11. 2019 se v DDM Damián Lanškroun uskuteč-
nilo slavností předání cen v soutěži SAMIZDAT. Soutěž byla
vyhlášena v květnu a do konce měsíce října se odevzdávaly
výkresy. Žáci měli nakreslit psací stroj, který byl v minulém
století využíván k psaní literárních děl a časopisů. Naši
školu reprezentovalo sedm žáků.

Oceněni byli tito žáci:
• David Stejskal z IX. A
• Simona Čalkovská z VIII. B
• Karolína Kalousková ze VII. B

Všem gratulujeme a přejeme úspěchy i v dalších soutěžích!

Mezinárodní den lidské solidarity byl ustanoven na 20. 12.
Tento den nám připomíná, abychom se podle svých mož-
ností přidali do boje s celosvětovou chudobou. Organizace
spojených národů (OSN) vyhlásila tento den v roce 2005.
Jeho smyslem je podpora a uznání solidarity jako jedné
ze základních hodnot společnosti 21. století. Solidarita má
přispívat i v boji proti chudobě, porušování lidských práv
a všeobecné nesnášenlivosti.

I letos se tak můžete těšit na nové (i starší) placky, které
budeme prodávat ve prospěch Útulku. Tentokrát bychom
výtěžek rádi věnovali pejskovi jménem Budulínek, který byl
majiteli odebrán pro dlouhodobé týrání.
„Pejska jsme na útulek přijali 19. listopadu 2019. Budulínek

je mladý pes, který již za svůj život musel vytrpět opravdu
mnoho. Je vyhladovělý, vyhublý, plný blech, roztočů, srst
je zdredovaná, na kůži má mnoho krvavých ran, kulhá
na zadní nohy. Momentálně se nachází ve velmi špatném
zdravotním stavu. Čeká ho rentgen a další vyšetření.
Je to ale mladý pes. Pevně věříme, že to všechno zvládne,“
uvedla Renata Kristková.
Cena placky bude stejná jako loni, tedy 25 Kč. Prodávat

začneme 13. prosince 2019, a to vždy o velké přestávce
v učebně IX. A. Výtěžek předáme 21. prosince 2019 na akci
Štěkání a mňoukání na Ježíška, kam budete moci přinést
pejskům i kočičkám dárečky přímo pod vánoční stromeček
a zároveň udělat pejskům radost třeba procházkou.

Vánoce jsou svátky, kdy jsou lidé ke svému okolí vnímavě-
jší. Konají se různé charitativní akce, kde můžeme pomoci
lidem v nouzi, nemocným dětem, zvířatům v nouzi či senio-
rům (Ježíškova vnoučata).
Možností, jak a komu pomoci máme opravdu mnoho. I naše

škola každoročně pomáhá. Ani letošní rok nebude jiný a my
opět podpoříme Útulek Lanškroun. Pomáhejme společně,
má to smysl.

Děkuji všem za váš zájem. Vaší podpory si velmi vážím.
Pomáhejme společně.

Autorka p. uč. Miriam Mitvalská

Autorka

Autorka

Fotografie

p. uč. Martina Fiebigerová

p. uč. Martina Fiebigerová

Renata Kristková
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Soutěž
Školní časopis roku 2019
V letošním roce vydávají žáci ZŠ B. Smetany školní časopis

Béda již 25. rokem. Stejně jako v předchozích letech jsme se
přihlásili do soutěže Školní časopis roku, kterou pořádá
Asociace středoškolských klubů České republiky a probíhá
na Fakultě sociálních studií v Brně. Letos jsme uspěli
dokonce ve třech kategoriích! Po získání prvního místa
v Pardubickém kraji byl náš časopis spolu s dalšími přih-
lášen do této celorepublikové soutěže. Třetím rokem jsme
obhájili 6. místo v celkovém hodnocení a vybojovali 3. místo
za nejlepší grafiku! Letos poprvé byla vyhlášena anketa,
kde hlasovaly jednotlivé redakční týmy o nejlepší časopis.
Náš Béda v ní získal 2. místo. Slavnostního vyhlášení,
které proběhlo 22. listopadu 2019 a zahrnovalo i zajímavé
workshopy, se zúčastnili čtyři zástupci redakčního týmu.
Věříme, že budeme úspěšní i v příštím roce!

Autorka p. uč. Eva Doubravská
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Trocha
environmentální
výchovy
Děkuji všem, kteří se zapojili do našich sběrových soutěží.

Odevzdali jsme 40 mobilních telefonů se spoustou nabíječek
a baterií a také 4 boxy plné tužkových baterií. Teď již
budeme čekat na výsledky soutěže a na připsání bodů
na naše konto. Vy se můžete v seriálu Ekoabecedy podívat,
kam nyní mobily a baterie putují a co s nimi bude dál.

Příběh igelitového pytlíku
V době svého vzniku byl igelitový sáček něco jako malý

zázrak. Pojďme si udělat malý výlet do historie – dozvíte se,
jak to vše začalo…

1. Tipnete si, kdy se začaly vyrábět plastové obaly?
Bylo to ve … letech 20. století.
a. 20.
b. 30.
c. 40.

2. V té době prováděli vědci Reginald Gibson
a Erich Fawcett experimenty se zahříváním plynů
při extrémních tlacích a teplotách. Vznikla tak látka
zvaná polyethylen. Tipni si, ve kterém roce si dala
materiál patentovat firma ICI.
a. 1924
b. 1930
c. 1936

3. Označení „igelit“ je spjato s německou firmou IG Farben.
Název je odvozen od již dříve vyráběného plastu s podo-
bným názvem B _ _ _ _ _ T. Napovím, že název
obsahuje anglické sloveso „péct“. Během 2. světové války
však začala firma spolupracovat s nacisty a název se tak
po válce přestal v Německu používat.

4. Igelitové sáčky se začaly používat na balení potravin
poprvé v 50. letech. Tipněte si, ve které zemi to bylo.
a. Velká Británie
b. Německo
c. Francie

5. Dnes se setkáváme se dvěma druhy plastových sáčků.
Prvním z nich je tzv. nízkohustotní polyethylen (LDPE,
tedy „igelit“). Druhým je tenčí, ale zároveň pevnější
vysokohustotní polyethylen (HDPE). Jaké označení
běžně používáme pro tento typ materiálu? Napovím,
že v anglickém jazyce název obsahuje
„velmi malou desítku“: M _ _ _ _ _ _ N

Dnes bohužel bojujeme po celém světě s obrovským
množstvím plastového odpadu. V Česku použijeme stovky
milionů sáčků ročně, v Evropě až devadesát miliard! Nepřed-
stavitelné číslo, že ano. Nebezpečí igelitových tašek
a pytlíků si již uvědomilo mnoho států, kde bylo jejich použí-
vání zakázáno (např. Austrálie). Není divu. Plastové sáčky
zamořují nejen půdu, ale hlavně moře a oceány, ze kterých
se stává „plastová“ polévka. Právě zde se sáčky mohou
pomalu rozkládat až tisíc let. Rozpadají se na mikroskopické
částečky, které se k nám bohužel vrací např. v mořských
rybách. Největší nebezpečí ovšem představuje pro mořské
živočichy. Podle jedné ze studií Greenpeace zahyne ročně
přes milion mořských živočichů. Velmi smutné číslo.
Pojďme společně snížit tato čísla. Dnes již máme možnost

volby. Snižme spotřebu jednorázových igelitových sáčků
a tašek. Pořiďme si skládací tašku látkovou (vyrobenou např.
z recyklovaných PET lahví) a nosme ji stále u sebe. Na ovoce
a zeleninu mnohdy sáček vůbec nepotřebujeme. A pokud
ano, sáhněme opět po sáčku, který nám vydrží na mnoho
použití. Výběr je dnes opravdu veliký. Se zajímavým
nápadem přišla také česká firma Saaczech (čti: sáček), která
začala vyrábět sáčky z vyřazených vojenských padáků.
Firma tedy využívá odpad a sáčky ještě k tomu šije
v chráněných dílnách. Palec hore! A kdo je šikovný, může si
sáčky ušít z toho, co má doma.
Zapojte se do našeho kvízu a budete moci vyhrát látkovou

tašku nebo sáček na ovoce a zeleninu. Tak s chutí do toho
a nezapomeňte vhodit správné řešení do Bédovy schránky.

AutorkaZdroj p. uč. M. Fiebigerováwww.ceskatelevize.cz, www.greenpeace.org



Okénko do světa
deskových her

Dixit

• Počet hráčů: 3-6
• Doporučený věk: od 8 let
• Herní doba: 30 min
• Herní svět: fantasy
• Rok vydání: 2008

Dixit je vyprávěcí hra, kterou můžete hrát prakticky
s kýmkoliv. Je velmi hezky výtvarně zpracovaná a jazykově
nezávislá, protože karty neobsahují žádný text. V roce 2010
se stala „Českou hrou roku“.
Ve hře se stanete vypravěčem a budete vymýšlet vlastní

příběhy. Na začátku hry dostane každý hráč několik obráz-
kových karet. Ty jsou poměrně nezvyklé. Jeden hráč si tajně
vybere jednu svou kartu a na základě jejího obrázku řekne
nějaký příběh, třeba i jednu větu, jedno slovo nebo zvuk,
které se pojí k této kartě.
Hlavní vtip hry je v tom, aby hráč správně určil, jak podrob-

ně svou kartu popsat. Příliš lehký nebo naopak příliš těžký
popis mu totiž přinese méně bodů. K rozvíjení fantazie
neexistuje lepší hra.
Do dnešního dne vyšlo několik rozšíření (2 Quest, 3 Jour-

ney, 4 Origins, 5 Day Dreams, 6 Memories, 7 Relevations,
8 Harmonies, 9 Anniversasy), kdy každé z nich obsahuje
84 nových a autorem je jiný ilustrátor. Hra se tedy rozhodně
neomrzí. A pokud potřebujete hrát ve více lidech, tak v roce
2011 vyšla druhá základní hra s názvem Dixit Odyssey,
která poskytne zábavu až pro 12 hráčů.
Dixit je zkrátka pro všechny.

Kvíz:

1. V kterém roce hra vyšla?

2. Pro kolik hráčů je určena hra Dixit Odyssey?

3. Jaký název má 6. rozšíření?

4. Jakým způsobemmůžeš „vyprávět“ svůj příběh?

5. Jaké ocenění získala tato hra?

Odpovědi na otázky se jménem a třídou vhazujte
do Bédovy schránky!

Pozor! Na konci roku bude vylosován jeden z vás,
který obdrží jednu z her dle vlastního výběru.

Autorka p. as. Martina Komrsková
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Co Vám vadí na ostatních lidech?
Závist a arogance.

Zažil jste někdy nějaký trapas?
Pár jsem jich zažil, ale nyní si na žádný nevzpomínám.

Radši na ně rychle zapomenu a nevracím se k nim.

Jaké je Vaše životní motto?
Co tě nezabije, to tě posílí.

Co byste vzkázal žákům naší školy?
Ať jsou ohleduplní a váží si všech kolem sebe, i když jsme
každý jiný.

Znáte náš školní časopis?
Ano, znám. Jseme rád, že má hodně úspěchů a držím
mu palce do dalších let, aby tu byl i pro další generaci dětí.

A nyní stručně:

Oblíbené jídlo:
bramborový salát s vepřovým řízkem

Oblíbená filmová pohádka:
Tři oříšky pro Popelku
Oblíbený film:
Román pro ženy

Oblíbený autor (kniha) z dětství:
žádný

Oblíbený autor (kniha):
nikdy jsemmoc nečetl, takže žádný-á

Oblíbený herec/herečka:
Bruce Willis

Oblíbený zpěvák/zpěvačka:
David Koller

Oblíbený předmět ve škole:
dílny - pracovní činnost

Děkujeme za rozhovor

Rozhovor:
Pavel Skalický

Pavel Skalický je předseda SRPŠ (Sdružení rodičů
a přátel školy) při ZŠ Bedřicha Smetany.

Jaké bylo Vaše vysněné povoláni?
Jako malému klukovi se mi líbila velká nákladní auta

a chtěl jsem být řidičem. Dá se říci, že se mně tento dětský
sen tak trochu splnil a drží se mě zatím celý život. Po celou
dobu vojny jsem jezdil jako řidič nákladního vozu a zabez-
pečoval jsem provoz letiště. Nyní řidičské umění využívám
ke své stávající práci.

Vzpomínáte rád na školní léta? Prozradíte nám z nich
nějakou zajímavost?
Školní léta ať na základní či střední škole byla ta nejlepší

„bezstarostná“ a rád na ně vzpomínám. Doporučil bych
dětem, ať nikam nespěchají a vychutnávají si tyto dny
plným douškem.

Můžete nám blíže představit Vaše povolání?
Pracuji jako vedoucí prodejny. Prodávám elektrospotřebiče,

zabezpečuji celý chod velké elektro prodejny a k tomu patří
i služby spojené s tímto prodejem. Záběr je široký a o všem
musíte něco vědět. Pro představu: každý máme doma nějaký
spotřebič ať je to rychlovarná konvice, televize, mobilní tele-
fon, pračka, notebook, lednička apod. O všech těchto spotře-
bičích musím mít takové znalosti, abych je dokázal zákaz-
níkovi na prodejně nabídnout, vysvětlit jejich funkci
a prodat, popř. dovézt domů. Bohužel se zboží mění co 3, 6,
12 měsíců a k tomu patří i různá školení a učení se novým
věcem. Dá se to přirovnat k probrané látce učiva, kterou se
musíte naučit. Až se ji naučíte, tak k tomu přidáváte další
a další učivo a tím se vám vědomosti rozšiřují, a tak to je
i v mé práci.

Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Potěšila mě má osmiletá dcera, které se zalíbilo naučit se

hrát na klavír a začala chodit na kroužek klavíru. Byl to můj
sen umět hrát na klavír. Rodiče měli klavír, ale učil se na něj
jen starší bratr, který to pak vzdal. Já jsem byl mladší
a chodil jsem si ke klavíru jen tak ťukat na klávesy a moc se
mi to líbilo. Bohužel v tu chvíli nikoho nenapadlo, že i já
bych to chtěl zkusit a naučit se hrát. Prostě jednoho dne
rodiče klavír prodali a bylo po vysněném učení. Jsem rád,
že má dcera má možnost naučit se hrát na tento nástroj.
Zatím jsme v počátečních krůčcích a uvidíme, jak dlouho jí
to odhodlání vydrží. Myslím si, že si máme za svými sny jít
a alespoň to vyzkoušet. Čas ukáže, jestli to půjde nebo ne.

Co děláte ve volném čase? Jakého máte koníčka?
Má práce mně moc volného času neumožňuje, ale když

najdu chvilku, tak se přes léto rád projedu na kole a v zimě
s rodinou jezdíme lyžovat.
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1. Kolikrát do roka vychází školní časopis Béda:
a. osmkrát
b. dvanáctkrát
c. desetkrát

2. Jak se jmenuje pravidelná rubrika,
díky které nemusíš psát test:
a. Kvíz
b. Lambada
c. Osmisměrka

3. Kolik let vychází školní časopis Béda?
a. 25
b. 26
c. 24

4. Kolik žáků tvoří letošní redakční tým?
a. 11
b. 14
c. 16

5. Kdo vede kroužek, kde vzniká školní časopis Béda?
a. p. uč. Kantorové
b. p. uč. Kernová
c. p. uč. Doubravská

6. Jak se jmenuje schránka, kam se vhazují příspěvky
a vyplněné úkoly z Bédy?
a. Školní schránka
b. Bédova schránka
c. Smetanova schránka

7. Přílohu s matematickými luštěnkami vytváří:
a. p. uč. Šuláková
b. p. uč. Doubravská
c. p. uč. Kantorová

POZOR! Tentokrát můžete vyhrát skutečně zajímavé ceny:
1. cena: tablet Sencor 7“
2.cena:multifunkční inkoustová tiskárna Canon
3. cena: drátová sluchátka Apple
4.cena: bluetooth reproduktor s budíkem a rádiem Platinet
5. cena: selfie tyč k mobilnímu telefonu

Bédův vánoční kvíz
Tento kvíz je věnován k výročí vzniku časopisu Béda
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Prosincová luštěnka

Zvířecí luštěnka

28. říjen - Den ... samostatného československého státu

Hlavní město Slovenska je ...

Druhá nejdelší řeka v Evropě

Mluvíme českým ...

První československý prezident (T. G. ...)

V roce 1945 skončila 2. světová ...

První zvíře, které si člověk ochočil

Pták s dlouhými pestrobarevnými per

Zvíře s velkým parožím

Umí zatahovat drápy

Malý, hnědý ptáček ( …… domácí)

Nejlepší přítel člověka

Jazykolam
Velký

Smutný

Dlouhý

Široký

Starý

Milý

Chytrý

Šťastný

Zlý

Hloupý

Malý

Tenký

Krátký

Mladý

1

2

3

4

5

6

7

E

O

U

N

T

S

R

1 3 3 3 3 3 3 52 21 2 2 2 2 4 6 7
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německá luštěnka
zima

léto

Turecko

pes

řízek

auto

Švýcarsko

jaro

pondělí

podzim

Španělsko

Německá luštěnka

Obličej

Vánoce

Had

Osm

Dům

Koleno

Nos

Kočka

Postel
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Obrázková
luštěnka

1. část tajenky

−9 − ( −29) =

2 % z 150 =

2,5 . 2 =

−2 . 6 + 24 =

50 % z 2 =

řecké písmenko γ

−50 . ( −2 ) =

1

3

5

2

4

6

Poznáš, která je to země?
V tomto měsíci se podíváme na zemi jejíž středověký název najdete v 1.části tajenky.

Leží na 6 852 ostrovech, z nichž název jednoho z nich je (2. část tajenky). V dalších dvou
tajenkách (3. a 4.) najdete názvy světoznámých motocyklových značek. 5.část tajenky vám
dá název sítě vysokorychlostních tratí vlaků a v poslední 6.části objevíte název vaší oblíbené
animované postavičky.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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2. část tajenky

(−2) . (−5) =

−9 + 12 =

0,8 . 5 =

50 % z 8 =

−1 + 3 . 2 =

0,2 . 5 =

3 − (−6) =

0,5 % z 600 =

3. část tajenky

−2 + 6 =

50 % z 10 =

4 − 2 .7 =

25 % z 20 =

4,5 . 4 =

2,5 % z 200 =

0,4 . 10 =

20 % z 5 =

−3 .(−6) =

0,2 . 2 + 0,4 =

−12: (+3) =

8 : 10 =

0,8 : 0,2 =

0,5 : 0,5 =

4. část tajenky

−4 + (−12) =

0,5 % z 200 =

12. 0,5 =

0,04 . 100 =

−6 . (−1) −1 =

300 % z 2 =

200 % z 9 =

13 − ( −7) =

−2 . 6 + 3 . 6 =

5. část tajenky

0,3 . 40 =

−6 + 2 . 3,5 =

25 % z 16 =

−8 + 13 =

0,07 . 100 =

2 . 0,4 =

−16

Š

3

O

9

D

−10

W

4

K

10

H

−4

Z

5

A

12

P

0,8

U

6

N

18

S

1

I

7

CH

20

E

Hledanou zemí je:
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Známé osobnosti
zdraví Bédu
Tentokrát Klára Cibulková, Barbora Hrzánová, Radek Holub, Martin Řezníček a Zdeněk Velen



Výherci
z minulého čísla:
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1. místo: Petr Vlček, IX. A
2. místo:Adéla Jandová, III. tř.
3. místo: Karolína Laichterová, VI. B

1. místo: Lilien Krejčová, V. C
2. místo: Ella Hegerová, I. A
3. místo:Aneta Pešková, I. A

1. místo: Viktoria Ela Matějková, VII. A
2. místo: Karolína Laichterová, VI. B
3. místo: Josef Blažeňak, IX. A

1. místo: Bárt Komrska, ZŠ Al. Jiráska, V. B
2. místo: Ben Komrska, ZŠ Al. Jiráska, V. B
3. místo: Nikol Obešlová, VI. A

Petra Skalická, IX. B

Petr Vlček, IX. A

1. místo: Adriana Jurečková, V. B
2. místo: Jiří Holub, II. A
3. místo: Kristýna Hácová, III. tř.

1. místo: Jakub Beneš, VII. A
2. místo: Kuba Langr, II. A
3. místo:Tereza Holubová, V. A

1. místo: Hana Kolomazníková, IV. B
2. místo: Sofie Šmídová, V. C
3. místo: Magda Popelářová, ZŠ Al. Jiráska, V. B

1. místo: Veronika Kutnarová, VI. B
2. místo: Klára Langrová, V. C
3. místo:Adam Jobák, VII. B

1. místo: Justýna Pazderková, VI. B
2. místo: Monika Gloserová, VII. A
3. místo: Petra Krummerová, Al. Jiráska, V. B

str. 2 str. 14

str. 3 str. 15

str. 3 str. 15

str. 9

str. 10

str. 12

str. 13

str. 14

Lambada Anglická luštěnka II. (Winter)

Osmisměrka (Listopad)

Jazykolamy (Máma má málo máku)

Obrázek na vybarvení – 1. stupeň

Obrázek na vybarvení – 2. stupeň

Okénko do světa deskových her (2017, 2-6 hráčů, nesmírné
bohatství, Jordánsko, kdo získal nejvíce pokladů)

Trocha environmentální výchovy (1b, 2a, 3c, 4a, 5c)

Poznáš, která je to země (Kanada)

Německá luštěnka (Herbst)

Anglická luštěnka I. (December)

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 5. prosince 2019.
Uzávěrka dalšího čísla je středa 18. prosince 2019
Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o. 5. května 1010,
563 01 Lanškroun. Evidenční číslo: MK ČR E 22723.

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

Veškerá řešení soutěží vhazujte do Bédovy
schránky nejpozději do středy 18. prosince 2019.
Pozor: Řešení každého úkolu pište na samostatný
papír, uveďte své jméno a příjmení.


