Číslo 5 · Ročník 25 · Leden

BÉDA
Školní časopis základní školy Bedřicha Smetany v Lanškrouně

Školní vzdělávací exkurze do Drážďan
Čtěte na straně 5

5 Kč

02OBSAH

Co v tomto
čísle najdete?
02
03

04
05
06
07

08

Pro chvíle oddechu

Lambada
Vybarvi obrázek

12

Akce

13

Mikulášský den
Plavecký výcvik 4. a 5. tříd
Školní vzdělávací exkurze do Drážďan
Exkurze do Olomouce
Setkání s panem Hrabětem
Malování v knihovně
Nasavrky
Jak Smetanka pomáhala

14
15

Německá luštěnka
Anglická zvířecí luštěnka
Jazykolam
Osmisměrka
Matematicko-geometrická luštěnka
Poznáš, která je to země?
Známé osobnosti zdraví Bédu

16

Výherci

Extra

9
10
11

Okénko do světa deskových her
Velká vánoční soutěž: losování
Takoví jsme byli a takoví jsme dnes: Veronika Skalická
Trocha environmentální výchovy

Redakční tým
ve školním roce 2019/2020

V. C
Sofie Šmídová
Karolína Zemanová
VI. B
Karolína Laichterová
VIII. B
Simona Čalkovská
Daniel Čalkovský
Jakub Hajzler

IX. A
Tereza Blažeňaková
Izabela Hrušková
Lucie Knápková
Jakub Krejčíř
Adéla Mičková
Tereza Polášková
Jan Postřehovský

IX. B
Denisa Celá

Nechceš být
Lambada
zkoušen nebo únor 2020
psát písemku?
Jméno:

Snadná pomoc. Zkus Lambadu!
Doplň políčka, vystřihni a vhoď do Bédovy schránky.

Příjmení:

Třída:
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Vybarvi obrázek

Vybarvi obrázek, připiš své jméno, příjmení, třídu
a vhoď jej do Bédovy schránky!

Autorka

Adéla Mičková z IX. A
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Mikulášský den
Ve čtvrtek 5. 12. se v I. B z některých žáků stali andílci nebo
čertíci. Celý den probíhalo netradiční vyučování. V pracovních listech jsme počítali s mikulášskou tématikou. Třetí
hodinu jsme uslyšeli zvonění a hluk na chodbě. Někteří se
i trochu báli. Pak do třídy přišel Mikuláš s andělem a čerty.
My jsme se na mě ale dobře připravili! Nejdříve jsme jim zazpívali a zatančili Andělskou píseň a pak čertí BUBUBU.
Mikuláš četl z knihy hříchů o chování všech žáků. Většinu
z nich pochválil. Jen někteří zarecitovali básničku a slíbili,
že se polepší. Na závěr všichni dostali krásné mikulášské
balíčky a čertíci i s andělem se jim podepsali do pracovních
listů. Poslední hodinu jsme z čertích ocásků tvořili psací písmenka a těšili se na čtení z nového SLABIKÁŘE. Mikulášský
den jsme si čertovsky užívali.

Autorka

p. uč. Jana Fryaufová

Autorka

p.uč. Věra Kubelková

Plavecký výcvik
4. a 5. tříd
Tak jako každý rok i letos se 4. a 5. třídy zúčastnily plaveckého výcviku v České Třebové. Žáci již byli z minulých let
zkušení plavci, nikdo neměl strach z vody, ani ze skoků
do ní. Celých 10 lekcí zdokonalovali různé plavecké styly.
Za odměnu měli vždy na konci lekce volno a mohli předvádět různé skokanské dovednosti – metat salta, skákat
šipky atd. Také si vyzkoušeli záchranu tonoucího. Jak jim
to slušelo v pyžamech, se můžete podívat na fotografiích.
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Školní vzdělávací
exkurze do Drážďan
V úterý 3. 12. 2019 jsme od naší školy B. Smetany odjížděli
v pět hodin ráno. Většina žáků cestu prospala kvůli brzkému
vstávaní. První zastávka byla na zámku Moritzburg, kde se
natáčela vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku. Někteří
žáci viděli tento zámek už podruhé, ale myslím si, že je opět
okouzlil. Po prohlídce jsme se vydali na vánoční trhy
do Drážďan. Než jsme měli rozchod, paní průvodkyně nám
ukázala nějaké památky, které se v tomto městě nacházejí.
Pak už následovala prohlídka trhů, které byly na dvou
náměstích. Vše bylo nádherně vánočně ozdobené. Poslední
zastávkou bylo obchodní centrum, kde byl obchod Primark,
na který se většina žáků těšila. O půl šesté na nás čekal
autobus, aby nás zavezl domů. A to byl konec našeho výletu
do Drážďan.

Drážďany se mi líbily. Celkově to tam vypadalo jako
v Praze a památky působily zajímavě. Nejvíc mě zaujala
menší procházka městem a trhy.
Odjezd v 05:00 díky mně v 05:15. Měli jsme hodinu
na nákupy na trzích, ale i tak jsem zamířil do nákupního
centra s herními obchody a Apple storem. Dále jsme
všichni zamířili do nedalekého nákupního centra
s Primarkem. Do tohoto obchodu jsem ale ani nevkročil,
místo toho jsem strávil 2 hodiny v elektru pod ním.
Vánoční trhy v Drážďanech se mi moc líbily, i když byla
trochu zima. Moc jsem si to užila.
Autorky

Tereza Polášková a Lucie Knápková z IX. A
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Exkurze do Olomouce

Dne 14. listopadu 2019 se třída VII. B vydala na exkurzi
do Olomouce. Když jsme dorazili do budovy Ústavu experimentální botaniky, tak nám nejdříve ukázali prezentaci o tom,
co všechno dělají a jak to tam funguje. Zabývají se výzkumem
obilovin, travin a banánovníků. Když jim nějaký banánovník
v africké laboratoři uhyne, tak jim ho z České republiky
dodají. Jejich vedoucí dostal ocenění Česká hlava pro letošní
rok.
Po skončení prezentace nás rozdělili na dvě skupiny a procházeli jsme s průvodkyní celou budovu. Mohli jsme nahlédnout do skleníku, ve kterém pěstovali banánovníky. Přemístili
jsme se do laboratoře, kde jsme vyizolovali DNA jahody.
DNA vypadala jako shluk bílých vláken. V další laboratoři
nám ukázali zmrazování listu v tekutém dusíku. V mnoha
mrazácích byly teploty minus 81º Celsia. Hodně z nás si
vyzkoušelo pipetování a nanášení vzorku do gelu na elektroforézu. Taky nás brněla ruka od třepačky. Malými okénky
jsme nahlédli do fytotronů, kde pěstovali rostliny. Po exkurzi
jsme šli do Šantovky, kde jsme měli rozchod na oběd. Exkurzi
jsme si užili, byla hodně zajímavá.

Autoři

Adam Jobák a Josef Knápek ze VII. B
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Setkání
s panem Hrabětem
Společně s dalšími čtvrťáky a sedmáky jsme byli 27. listopadu 2019 na hudebním představení. Pan Hrabě hrál na elektrické dechové nástroje a různé syntetizátory. Všechny své
nástroje popsal a zahrál na ně ukázky. Mohli jsme si to taky
zkusit. Hodně se nám to líbilo.

Autorky

Týna Pluhařová a Kája Tejklová ze IV. A

Malování v knihovně
Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 jsme navštívili místní knihovnu, kde na nás čekal ilustrátor Adolf Dudek. Jeho představení nás všechny moc pobavilo. Někteří žáci i učitelé
mu pomáhali kreslit veselé postavičky. Nechyběla legrace.
Předvedl nám, jak lze jednoduše nakreslit Sněhurku, prasátko
nebo medvídka. Poznali jsme i jeho knížky. Už se moc těšíme
na další veselé setkání.

Autorka

p. uč. Jana Fryaufová

Nasavrky
Naše třída IV. B byla v Nasavrkách na programu o Keltech.
Ukázali jsme si, jak Keltové žili a jak hospodařili. Mohli jsme
si prohlédnout oppida. Naučili jsme se tkát náramky a nechali
si je na památku. Všem se to moc líbilo. Ale asi všechny nejvíce bavilo bojování. Bylo to hezké.

Autorka

Eliška Lichtenberková ze IV. B

08AKCE

Jak Smetanka
pomáhala
Plackománie a Štěkání a mňoukání na Ježíška
Před Vánocemi se na škole konala již tradiční charitativní
akce s názvem Plackománie – prodej placek na pomoc
týraným, nechtěným a opuštěným pejskům a kočičkám
v útulku Lanškroun. Tentokrát jsme se rozhodli přispět
na léčbu a krmivo pro týraného pejska Budulínka. Akce byla
i letos velice úspěšná. V sobotu dne 21. prosince jsme byli
předávat výtěžek z této akce přímo v útulku na tradičním
vánočním Štěkání a mňoukání na Ježíška. Budulínkovi jsme
předali krásnou částku 5 000 Kč! Měl se čile k světu,
je krásně ostříhán a je to mazlík. I přes svůj zdravotní
handicap věřím, že se brzy dočká svého stálého domova.
Lidé měli také možnost donést dárečky přímo pod vánoční
stromeček. Počasí akci nakonec celkem přálo a pod stromečkem se nahromadila spousta dárečků. Akci provázela
všudypřítomná vánoční nálada.
„Po celkovém spočítání pejsci dostali 838 kg granulí, 180 kg
konzerv, 46 kg pamlsků, 33 kg těstovin s rýží, plus další věci
jako odčervovací přípravky, šampony, vodítka, hračky, deky
a další. Kočičky pod stromečkem našly 350 kg steliva, 110 kg
konzerv a kapsiček a 130 kg granulí. Ještě jednou moc všem
děkujeme, že pomáháte!“ říká Renata Kristová, Útulek
Lanškroun.
Příběh Budulínka budeme nadále sledovat. Chci vám všem,
kteří jste se do akce zapojili, moc poděkovat. Bez vás by to
nešlo. Tak šťastný nový rok a Útulku přeji co nejméně
nových přírůstků.
Srdce pro Kristýnku
Na zlatou adventní neděli 22. prosince jste mohli navštívit
stánek naší školy na adventních trzích na náměstí v Lanškrouně, kde jste měli možnost si zakoupit výrobky žáků
(cukroví, perníčky, keramiku a další drobné dárky),
kteří se rozhodli pomoci Kristýnce Hácové, žákyni III. třídy
naší školy. Ta trpí vzácnou mutací genu, která postihuje
zuby, kůži, ale také srdce (dilatační kardiomyopatie). Léčba
srdce již ale bohužel nestačí a Kristýnku čeká transplantace.
Touto akcí jsme chtěli Kristýnce vyjádřit naši podporu, protože s nepřízní osudu bojuje velmi statečně. Chtěla bych
velice poděkovat všem žákům a také rodičům, kteří se
do přípravy akce zapojili, děkuji paní učitelce Lídě
Pluhařové, Markétě Dvořáčkové, Laďce Zachařové, Věrce
Kubelkové, Radce Šemberové, panu učiteli Karlu Plíhalovi,
Kulturnímu centru za možnost účastnit se adventních trhů,
žákům devátého ročníku za pomoc s prodejem na stánku
a v neposlední řadě děkuji všem, kteří se u našeho stánku
zastavili a Kristýnku tak podpořili. Již hodinu před koncem
vánočních trhů jsme měli víceméně vyprodáno. Atmosféra
to byla opravdu úžasná. Díky vám všem putuje Kristýnce
krásných 6 800 Kč. Peníze budou využity na zdravotnické
pomůcky, a to přes fond Patron dětí (www.patrondeti.cz),
kde má Kristýnka zřízen účet.
Kristýnko, do nového roku ti všichni přejeme hodně zdraví.
Autorka

p. uč. Martina Fiebigerová
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Okénko do světa
deskových her
Ubongo
•
•
•
•
•

Počet hráčů: 2-4
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: abstraktní
Rok vydání: 2003
Kvíz:

Ubongo je svižná rodinná hra, při níž si hráči pořádně protáhnou své mozkové závity. Při hraní si procvičíte představivost a schopnost rychle řešit logické úlohy. Hra je také
hodně o náhodě, strategii zde nehledejte.
Hráči se snaží sestavit skládačku z barevných dílků a musí
to stihnout dříve, než se přesypou hodiny. Komu se to podaří
jako prvnímu, zvolá: „Ubongo!“ Podle vítězného pořadí si
hráči rozeberou diamanty. Kdo první dojde do cíle svou
cestou drahokamů, vyhrává.
V roce 2009 vyšlo Ubongo 3D, kde hráči mají za úkol vyskládat díly prostorově do dvou pater. A v roce 2012 u nás vyšla
hra Ubongo Junior, která je určená pro hráče od 5 let.
Zde jsou jednotlivé dílky opatřeny obrázky zvířat a to pouze
na jedné straně.
Pokud chcete rozvíjet logické myšlení a zároveň zažít
spoustu legrace, je tato hra jednoznačně dobrou volbou.

Velká vánoční
soutěž:
losování

Autorka

p. as. Martina Komrsková

1. Jaký typ hry Ubongo je?
2. Pro kolik hráčů je hra určena?
3. Co zvolá vítězný hráč?
4. V kterém roce vyšla hra v 3D verzi?
5. Čím jsou potištěné dílky u Ubongo Junior?
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.
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Takoví jsme byli
a takoví jsme dnes
Veronika Skalická
Veronika Skalická je bývalá žákyně Základní školy Bedřicha
Smetany a významná osobnost redakce časopisu Béda.

Vzpomínáš ráda na školní léta strávená na naší základní
škole?
Ano, moc ráda. Byla to skvělá léta, těch devět let uteklo
neskutečně rychle.

Co ti vadí na ostatních lidech?
Snad nejvíce mi vadí lež, faleš a přetvařování se. Zamrzí
mě, když se dozvím, že člověk, který se tváří jako kamarád,
mě za zády pomlouvá.

Když se řekne ZŠ, jméno kterého učitele (kterých učitelů) se
ti vybaví a proč?
Nedá se říci, že by se mi vybavil pouze jeden učitel nebo
učitelka. Každopádně vzpomínám moc ráda na paní
Zachařovou, která mě učila na 1. stupni. Také na paní
Doubravskou, která nás na 2. stupni měla na češtinu
a němčinu. Navíc my, z redakce Bédy, jsme s ní trávili čas
i mimo vyučování. Mnohdy se mi vybaví legendární hlášky
učitelů, které si všichni z naší třídy určitě moc dobře
pamatují. Nicméně všichni učitelé jsou pro mě nezapomenutelní a něčím se mi vryli do paměti.

Zažila jsi někdy nějaký trapas?
Určitě. Bylo jich mnoho. Naštěstí já trapasy rychle zapomínám.

S jakými pocity jsi vstupovala na střední školu?
Vím, že jsem byla plná očekávání. Jací budou učitelé, noví
spolužáci. Jestli to bude náročné, zda to budu zvládat.
Vím, že jsem se moc těšila na lidi v jiných třídách
na gymplu, protože jsem jich hodně znala. Těšila jsem se,
že je budu častěji vídat.

Jaké je tvoje životní krédo?
Životní krédo nemám, ale ráda si pročítám citáty.
Naposledy mě zaujal citát „Žij přítomností, sni o budoucnosti, uč se minulostí.“
Co bys vzkázala žákům naší školy?
Užívejte si skvělá léta na základní škole. Buďte zodpovědní,
ale zároveň berte vše s humorem, pomáhá to. Rozvíjejte
svoje zájmy, mohou vás posunout a ovlivnit celý váš život.

Vzpomínáš na náš školní časopis? Máte nějaký na nové
škole?
Často a ráda vzpomínám na práci v redakci Bédy, jelikož
jsem jejím členem byla od 3. třídy. Bavilo mě všechno
– příprava článků, luštěnek, kompletování časopisu, balíčkoNa jaké škole studuješ? Jaké je tvoje vysněné povolání?
vání cen pro výherce. Navíc díky Bédovi jsem společně se
Jsem v prvním ročníku na vysoké škole. Na Masarykově
spolužačkou vycestovala do Německa na Mediální kemp.
univerzitě v Brně studuji Mediální studia a žurnalistiku
Konal se v roce 2014 a měli jsme možnost vyzkoušet si
v kombinaci s politologií. Pamatuji si, že ve školce jsem
na vlastní kůži práci novináře. Vytvořili jsme česko-něchtěla být zdravotní sestrou. Zdravotní sestru vystřídala uči- mecké noviny, protože půlku účastníků tvořili němečtí žáci,
telka na základní škole. Avšak od 9. třídy jsem měla defini- druhou půlku čeští. Do té doby jsem si s myšlenkou jít studotivně jasno – novinářka. Před maturitou jsem se rozhodla, vat žurnalistiku pouze pohrávala, ale právě tam jsem se defiže jako vedlejší obor si přidám politologii, jelikož mě vždy
nitivně rozhodla. Na naší fakultě se studenti mohou zapojit
zajímalo dění na politické scéně.
do mnoha médií – univerzitního rádia, televize, časopisu, …
Co děláš ve volném čase? Máš nějakého koníčka?
Ve volném čase se věnuji hlavně skautingu. Je to spíš životní styl než koníček. Světluškou (mladší skautkou) jsem již
od svých šesti let. Nyní vedu skupinku druhaček a musím se
přiznat, že si to opravdu užívám, i když už nemám moc času.
Každý rok jezdíme na čtrnáctidenní letní tábory. Navíc
skautské středisko v Lanškrouně má skvělé zázemí. Každý
víkend je v klubovně plno a jezdí sem skauti ze všech koutů
České republiky. Mým velkým koníčkem je kreslení, malování, vyrábění. Třináct let jsem chodila na výtvarku
do lanškrounské ZUŠky. Ve volném čase ráda čtu, bohužel
poslední dobou pouze povinnou literaturu do školy.

A nyní stručně:
Oblíbené jídlo: všechno, co uvaří moje maminka
nebo babička
Oblíbená filmová pohádka: Peklo s princeznou
Oblíbený autor (kniha) z dětství: R. Dahl, J. K. Rowlingová
Oblíbený autor (kniha): F. M. Dostojevskij, V. Hanišová
Oblíbený herec/herečka: Veronika Freimanová
Oblíbený předmět ve škole:
dějepis, základy společenských věd, český jazyk
Děkujeme za rozhovor.
Redakce Bédy
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Trocha
environmentální
výchovy
Novinky z Recyklohraní
S novým rokem vám přináším nové informace z Recyklohraní. Díky podzimním sběrům jsme si na své konto zatím
připsali 120 bodů za mobilní telefony a 180 bodů za 60 kg
elektrozařízení. Nyní ještě čekáme na připsání bodů za sběr
baterií, kterých jsme odevzdali téměř 4 plné boxy. Baterie
i drobná elektrozařízení můžete ale do školy nosit celoročně.
Pozor jen na to, které baterie odevzdávat – nenoste baterie
rezavé, lepkavé, autobaterie či baterie z průmyslových
podniků bez označení, plně nabité baterie či nepoužité
baterie. Do konce ledna ještě můžete odevzdávat úkol s
názvem Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Všem děkuji za spolupráci.

Nový rok s novým životním stylem
aneb Přibližme se Zero Waste
Zero Waste znamená doslova „nulový odpad“ aneb jak žít
„bez odpadu“. Jde o životní styl, kdy se lidé snaží maximálně
minimalizovat tvorbu odpadu, který již nejde dále recyklovat
či kompostovat. Jde především o snahu zredukovat používání jednorázových produktů. Méně odpadu znamená čistší
životní prostředí, zdravější zvířata i lidé. Styl zero waste se
řídí zásadou 5R – Refuse (odmítni, nepoužívej), Reduce
(redukuj), Reuse (použij znovu), Rot (rozlož, kompostuj)
a Recycle (vytřiď, recykluj). Měli bychom se tedy snažit
vytvořit co nejméně odpadu, nepoužívat produkty na jedno
použití (např. sáčky, kelímky na kávu, PET lahve, termoboxy
na jídlo, atd.), ale pokud už jednorázové produkty použijeme,
měli bychom je umět správně vytřídit, aby se daly recyklovat. Cílem je tedy vyhodit toho co nejméně. Jak na to? Zdá se
to být těžké v dnešní době plastové, ale jde to. O tom, že si
stále nemusíte kupovat nápoje v PET lahvích nebo si brát
pečivo, ovoce a zeleninu do jednorázových igelitových
pytlíků, to už víte. Ale pravdou je, že kupujeme mnoho
nových věcí, které ani nepotřebujeme. Zkusme používat
co nejdéle to, co už máme. Některé věci si můžeme půjčit
a nemusíme hned utrácet. Mnoho věcí lze také vyměnit
či darovat. Šikovní kutilové si leccos dokážou vyrobit sami.
Každý z nás může přispět k čistšímu životnímu prostředí,
každý ale musí začít u sebe. Tak ať se vám v novém roce daří
a mysleme na zdraví nejen nás samotných, ale i na zdraví
celé naší planety. Planetu B totiž nemáme a i my jsme její
součástí.
Pokud vás toto téma zajímá, navštivte třeba stránky
www.zerowastecesko.cz. Prozkoumejte webové stránky
a zkuste najít odpovědi na otázky z našeho kvízu. Tentokrát
soutěžíme o dřevěné piškvorky!

1. Roku 2015 byl v jedné severské zemi otevřen obchodní
dům ReTuna, kde najdete pouze recyklované produkty.
Není náhodou, že obchodní dům stojí hned vedle recyklačního centra, kam místní lidé nosí věci, které již nepotřebují. Pracovníci recyklačního centra věci opravují,
dají jim nový život a vrací je zpět do oběhu.
Ve které zemi můžete tento obchodní dům nalézt?
a. Dánsko
b. Finsko
c. Švédsko
2. V africké Keni platí zákaz výroby, používání a prodeje
igelitových tašek a sáčků, a to pod velmi vysokou pokutou. Za výrobu a distribuci hrozí pokuta až 40 000 dolarů
(asi 930 000 Kč) a za používání se trestá pokutou
až do výše 500 dolarů (asi 11 000 Kč) nebo rokem
za mřížemi. Problémem byl velký úhyn dobytka
právě kvůli požití igelitů.
Víte, ve kterém roce zde byl zákaz vyhlášen?
a. 2017
b. 2018
c. 2019
3. Na jednom asijském ostrově dojde do roku 2030
k úplnému odstranění všech jednorázových plastů
– tedy všech tašek, sáčků, kelímků, brček, příborů či přenosných termoboxů na jídlo. Toto rozhodnutí je odpovědí
na obrovské znečišťování oceánů a narušení potravního
řetězce. Plasty se k nám tak vracejí zpět v tělech
mořských živočichů, které konzumujeme.
Víte, o kterou zemi jde?
a. Borneo
b. Tchaj-wan
c. Sumatra

Autorka

p. uč. Martina Fiebigerová
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Německá
luštěnka
Mladý
Starý
Hubený
Dobrý
Pomalý
Drzý

Redakce Bédy

Anglická zvířecí
luštěnka
kuře
medvěd
ovce
prase
posel

slon
kůň
kráva

moucha
včela
krysa, potkan
králík

Autorka

Adéla Mičková z IX. A
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Jazykolam
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Černá

1
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Pink

Žlutá

2

B

Red

Růžová

3

Z

Brown
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4

J

Black

Červená

5

D

Green
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6

E

Yellow
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4

2

3

4

2

3

5

2

Osmisměrka
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4

2

3
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K
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A
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U

K

A

J

L

1. sněhulák

10. kapr

Č

V

E

Č

P

E

C

M

Ě

2. vánočka

11. pec

O

V

O

R

E

A

M

E

D

3. perníček

12. paruka

N

L

L

Z

N

P

K

L

N

4. koule

13. ozdoba

Á

K

D

O

D

Í

I

Í

A

5. sob

14. dárek

V

E

Č

E

R

O

Č

C

Č

6. bábovka

15. led

L

K

E

R

Á

D

B

E

E

7. anděl

16. večer

K

B

Á

B

O

V

K

A

K

8. jmelí

17. vlk

E

L

U

O

K

A

B

O

S

9. čepice

18. med

Matematicko-geometrická
luštěnka
čára ohraničena dvěma body
16 − 8 . 2 =
k změření úhlu potřebuji…
k změření délky úsečky potřebuji …
Autorka

Karolína Laichterová z VI. B
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Poznáš, která je to země?
Pro tento měsíc jsem vybrala zemi s nádhernou přírodou a pro nás velice odlišnou,
ale zajímavou kulturou. Pokud vyluštíte následující tajenku a přiřadíte správná písmena
do spodní tabulky, získáte nejdříve název nejstarší známé kultury této země a potom názvy
pouští, nejvyšší hory, pevnosti, pochoutky národní kuchyně a památek, které jsou zapsány
na seznamu Unesco. Určitě si opět všechny názvy zadejte do vyhledavače a prohlédněte si
nádherná místa této země. Snadno uhodnete její název.

těleso, jehož objem vypočítáme V = a . a . a
1
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4
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6

9

1

2

17

18

19

6
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0,2 cm + 8 mm = 1 …
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řecké písmenko ω

−2 − (−12) =

rovinný útvar, jehož obsah vypočítáme podle vzorce S = π . r²

řecké písmenko β

400 % z 5 =

jmenovatel a čitatel tvoří …
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Hledanou zemí je:
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Známé osobnosti
zdraví Bédu
Tentokrát Jaromír Hanzlík a Jiří Bartoška

p�řád�
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22. 1.
2020
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VESELÁDÍLNA- POHYB,TANEC,HRY

26. 2.
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

2020

� od15do16hodin
� budovanaul.Palackého
� prostoryškolnídružiny
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Výherci
z minulého čísla:
str. 2

Lambada

1. místo: Petr Vlček, IX. A
2. místo: Karolína Kalousková, VII. B
3. místo: Eliška Skalická, III. třída
str. 3

Obrázek na vybarvení – 1. stupeň

1. místo: Marie Kukulová, V. A
2. místo: Tereza Bartošíková, III. třída
3. místo: Anežka Skalická, II. B
str. 3

Obrázek na vybarvení – 2. stupeň

1. místo: Natalie Vašíčková, VII. A
2. místo: Veronika Kutnarová, VI. B
3. místo: Viktoria Ela Matějková, VII. A
str. 11

Trocha environmentální výchovy
(1b, 2c, 3BAKELIT, 4a, 5 MIKROTEN/MICROTEN)

1. místo: Lucie Kuncová, Gymnázium
2. místo: Bárt Komrska, V. B ZŠ A. Jiráska
3. místo: Ben Komrska, V. B ZŠ A. Jiráska

str. 12

Okénko do světa deskových her
(2008, 3-6 hráčů, Memories, vymýšlíš vlastní příběhy
zvukem - slovem, větou, „Česká hra roku“)

1. místo: Bárt Komrska, V. B ZŠ A. Jiráska
2. místo: Ben Komrska, V. B ZŠ A. Jiráska
3. místo: Viktorka Břízová, 3. třída
str. 14

Bédův vánoční kvíz (1c, 2b, 3a, 4b, 5c,6b, 7c)

str. 15

Zvířecí luštěnka (Vánoce)

1. místo: Ela Urbanová, V. C
2. místo: Matěj Horálek, IV. B
3. místo: Nikol Obešlová, VI. A
str. 15

Jazykolam (Nesnese se se sestrou)

1. místo: Tereza Bartošíková, III. třída
2. místo: Bernard Opuštil, IV. B
3. místo: Laura Holubcová, VII. B
str. 16

Německá luštěnka slečny Terezy (Geschenke)

1. místo: Nikol Kučerová, VI. A
2. místo: Adam Braik, V. B ZŠ A. Jiráska
3. místo: Jirka Holub, II. A
str. 16

Danielova německá luštěnka (Weihnachten)

1. místo: Lucie Kuncová, Gymnázium
2. místo: Tereza Polášková, IX. A
3. místo: Gábina Jílková, III. třída
str. 16

Obrázková luštěnka (Vánoce)

1. místo: Pavel Janko, II. A
2. místo: Justýna Pazderková, VI. B
3. místo: Eliška Skalická, III. třída
str. 17

Poznáš, která je to země? (Japonsko)

1. místo: Adéla Mičková, IX. A
2. místo: Natálie Vašíčková, VII. A
3. místo: Marie Kukulová, V. A

1. místo: Matyáš Plch, III. třída
2. místo: Jakub Beneš, VII. A
3. místo: Bárt Komrska, V. B ZŠ A. Jiráska
4. místo: Tereza Blažeňáková, IX. A
5. místo: Petr Vlček, IX. A
str. 15

Prosincová luštěnka (Vlajka)

1. místo: Anežka Skalická, II. B
2. místo: Veronika Kutnarová, IV. B
3. místo: Viktorka Břízová, III. třída

Školní časopis Béda vychází 1x měsíčně.
Vydává: Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460,
563 01 Lanškroun, IČO: 61234176.
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Veškerá řešení soutěží vhazujte do Bédovy
schránky nejpozději do pátku 24. ledna 2020.
Pozor: Řešení každého úkolu pište na samostatný
papír, uveďte své jméno a příjmení.

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

