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

TŘÍDA:

Redakční tým – školní rok 2018/2019:
IV. B

VII.B

VIII. A

IX. A

Prokop Hejl

Daniel Čalkovský

Tereza Blažeňaková

Adam Viskupič

Simona Čalkovská

Jakub Krejčíř

VI. A
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Aneta Jusková

Martin Kubát
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Zachariáš Jan Nový

Tereza Polášková
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Stela Vaníčková
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Vybarvi obrázek

Autorka:

Známé osobnosti
zdraví Bédu

tentokrát Martin Trnavský.

Stela Vaníčková z VIII. A
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Bruslení III. A
V hodinách tělesné výchovy chodíme bruslit do haly
B. Modrého. Pan Vicenec nás učí, jak správně máme bruslit. Na ledu taky hrajeme různé hry. Sbíráme tenisáky a puky,
hrajeme hru „Na sochy“, přetahujeme se s lanem. Pan trenér
je zábavný. Bruslení je moc fajn.
Autorky:

Anna Marková a Týna Pluhařová ze III. A

Masopust ve
školní družině
Ve středu 13. února 2019 přijel k nám do družiny kouzelník pan Adamec, aby nám předvedl své umění. Různé věci
se ztrácely a zase objevovaly, kouzla se střídala. Některé děti
se zapojily a zkusily kouzlení společně s ním. Na závěr nám
pan kouzelník vytvořil spoustu zvířátek z balónků, které si
děti mohly koupit domů. Celé odpoledne se nám moc líbilo.
Autoka:

veducí vychvatelka Zdena Ambrožová

AKCE05

Páťáci v planetáriu
K pravidelným exkurzím v pátém ročníku patří návštěva
planetária k prohloubení učiva o vesmíru. My jsme tentokrát vyrazili s páťáky do planetária v Hradci Králové,
které je nově digitalizované. Cestou jsme navštívili i vodní
elektrárnu Hučák, kde jsme zhlédli expozici k výuce o obnovitelných zdrojích.
Autoka:

p. uč. Zuzana Marková

Názory dětí:
Rozálie Tejklová

Když jsme přijeli do planetária, tak jsme šli do digitálního sálu. V něm nám promítali noční oblohu a vypadala
jako opravdová. Moc mě to bavilo a něco nového jsem
se dozvěděla. Moc se mi tam líbilo, klidně bych tam jela
znovu.
Nikol Obešlová

V planetáriu se mi nejvíce líbilo digitální promítání.
Nejdříve nám pán vyprávěl, jak se střídá den a noc. Potom
nám ukázal na promítacím plátně různé planety zblízka
a také souhvězdí, o kterých jsem se dozvěděla spoustu
nových informací. Nakonec nám pustili film o tom, jak
vznikla planeta Země. Poté jsme přešli do vysoké budovy,
kde nám ukázali pomocí dalekohledu Slunce. Když jsme
přejeli do centra města, vydali jsme se do vodní elektrárny
Hučák. Tam nám paní ukázala různé pokusy. Výlet se mi
moc líbil.
Nicol Kučerová

Výlet byl úžasný! Jeli jsme do planetária v Hradci Králové.
Areál byl rozdělen na dvě části. V jedné budově byla šatna,
posezení a digitální projekce. Digitální projekce byla nádherná. Dozvěděli jsme se tam spoustu zajímavých věcí.
Poté jsme přešli do starší budovy, ve které byl obrovský
dalekohled. Pán, který nás provázel, nám ukázal Slunce,
které promítal z dalekohledu na plátno. Naše další cesta
vedla do vodní elektrárny Hučák. Zde nám pustili krátký
film o obnovitelných zdrojích. Potom nám ukázali, jak
obnovitelné zdroje fungují. Celý výlet byl moc krásný.
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Lyžařský výcvik 5. tříd
První ze čtyř výcviků absolvovali žáci 5. tříd v lednu. Dolní
Morava nás přivítala slunečným, i když trochu mrazivým
počasím. Sněhové podmínky byly skvělé, tak jsme mohli
začít s výukou a zdokonalováním lyžování. Krásné počasí
vystřídalo v pátek sněžení a jízda v prašanu. Vše jsme hravě
zvládli a moc jsme si to užili. Nejen na svahu, ale i při pobytu
na penzionu. Moc se těšíme na další lyžování.
Autoka:

veducí lyžřského výcvku Zdena Ambrožová

Postřehy z lyžařského výcviku žáků V. B
Karolína Laichterová

Nejlepší je, že si zasportujete. Odvezete si skvělé vzpomínky a super zážitky. Všichni se zlepšíte v lyžování.
Veronika Kutnarová

Doporučuji všem, protože se naučíte lyžovat, zažijete
spoustu legrace. Nejlepší byla jízda na kotvě a sedačkové
lanovce. Z kopce jsem sice několikrát spadla, ale i tomu
jsme se hodně nasmáli. Večer jsme hráli různé hry.
Viktorie Petruňová

Když jsme jeli na lanovce, tak Anežce spadla hůlka.
Podařilo se jí sjet z kopce jen s jednou hůlkou. Užili jsme si
mnoho zábavy a zůstaly nám krásné zážitky. Příště pojedu
znovu.
Patrik Paukert

Rád vzpomínám na Dana. Byla s ním velká legrace.
Vyprávěl nám mnoho vtipů, kterým jsme se smáli. Líbila
se mi diskotéka. Dan nám pouštěl písničky a tancovali
jsme na ně. Těším se na příští rok, kde se chci učit jezdit
na snowboardu.
Anežka Kokorová

Na lyžáku bylo super. Jezdili jsme na lyžích, skákali
přes skokánky a lyžovali na sjezdovkách, které se jmenují Kamila, Malý slon, Velký slon, Slamník i Ondráš. Ve
čtvrtek byl nejlepší den. Večer jsme měli velkou party, kde
jsme tancovali na diskotéce. Bylo to fantastické, určitě
pojedu i další rok.

AKCE07
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Konverzační soutěž
v německém jazyce
Školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce se
konalo 23. ledna 2019 a to v kategorii AI (žáci do VII. ročníku).
Vzhledem k tomu, že němčinu jako 2. cizí jazyk mají žáci
sedmých tříd prvním rokem, účastnilo se celkem 5 žáků ze
VII. A a 4 žáci ze VII. B.
Všichni se již dokáží v německém jazyce představit, povídat o sobě, o své rodině a kamarádech. Začínali tedy nejprve
představením, následovala konverzace s porotou na určité
téma podle obrázku a na závěr je čekal poslechový text s
deseti úkoly. Porota byla ve složení: Eva Doubravská a Karel
Plíhal. Vítězem soutěže se stal Jakub Hajzler, druhé místo
obsadila Vlasta Oláhová a třetí příčku získal Jan Zachariáš
Nový. Gratulujeme!
Pochvala patří všem účastníkům nejen za odvahu, ale především za pěkné výkony, které v soutěži předvedli.
Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce se
konalo 12. února 2019 v Ústí nad Orlicí, a to pouze v kategorii AII. I letos jsme byli úspěšní – Viktorie Vašíčková z IX. B
obsadila 3. místo. Velká gratulace!
Autoka:

p. uč. Eva Doubravská

Konverzační soutěž
v anglickém jazyce
Školní kolo

Názory účastníků soutěže:

V pondělí 21. ledna se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, a to v kategorii

Nováčci v soutěži – VI. ročník

AI (6. - 7. ročník) a AII (8.-9. ročník). V obou kategoriích soutěžilo celkem 29 žáků. Na úvod je čekal poslechový

„Bála jsem se. Nevěděla jsem, co mám očekávat.“

test, pro starší žáky následoval ještě text lexikální. Poté již
žáci zasedli před porotu ve složení Martina Fiebigerová a
Tereza Mannová. Nejprve se představili, vylosovali si jedno

„Cítil jsem se docela v pohodě. Akorát jsem si
vylosoval to, na co jsem se nepřipravoval.“

z daných témat, na které hovořili, poté odpovídali na různé
„záludné“ otázky a nakonec museli popsat obrázek. Mnozí se

„Cítila jsem se hrozně nervózně. Vše jsem sice

museli potýkat s nervozitou, obzvlášť ti, kteří zde byli poprvé.

měla připravené, ale jak jsem začala mluvit,

Všichni se s tím ale poprali se ctí.

vše se mi vytratilo. Ale nehodlám to zahodit,

Z kategorie AI postoupil do okresního kola Jakub Hajzler

příští rok jdu znova! Už vím, o co jde.“

(VII.B) a z kategorie AII Sabina Obešlová (IX. A). Kategorii VI.
ročníků vyhrála Nela Zvoníčková (VI. A). Gratulujeme!
A jaké pocity žáci při soutěži zažívali? Posuďte sami.

„ Měl jsem obavy, protože jsem toho moc nevěděl.
Ale je to jen soutěž a menší příprava do sedmičky.
Dobrá soutěž pro ty, co umí dobře anglicky.“

Autoka:

p. uč. Martina Fiebigerová
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Okresní kolo – Německý jazyk

Okresní kolo – Anglický jazyk

Okresní kolo soutěže v německém jazyce proběhlo

Okresní kolo soutěže proběhlo 13. února v DDM Duha v Ústí

12. února. Školu reprezentovala Viktorie Vašíčková (IX.B)

nad Orlicí. Konkurence zde byla vysoká. A i když se naši žáci

a Klára Ptáčková (IX.A). Obě dívky měly dobrou náladu

neumístili na stupních vítězů, byla to cenná zkušenost a den

a nervozita na nich nebyla moc znát. Viktorie se nakonec

si rozhodně užili.

umístila na krásném 3. místě a odnesla si také poukaz
na nákup knihy dle vlastního výběru. Gratulujeme!		
Všem děkuji za účast i za skvělou reprezentaci školy.
Ať vás studium cizích jazyků baví i nadále!

VII. ročník

„Byla jsem nervózní jako při každé soutěži, což je moje
slabina. Když trému ztratím a rozpovídám se, jsme už

„Byl jsem nervózní a zapomínal jsem slovíčka.“
„Bylo to zajímavé, ale moc mi to nešlo.
Nakonec jsem to ale přece jen dokázal.“

skoro u konce. Soutěž se mi líbila a užila jsem si ji.“
„Od začátku jsem byl nervózní, protože jsem musel
nejdříve zvládnout poslechový test. Když jsem zjistil,
že jsem ho dal, uklidnil jsem se. Ale jak jsem vstoupil

VIII. a IX. ročník

do místností, opět jsem znervózněl. Nakonec jsem
ale dostal dobré téma.“

„Bylo to fajn, ale vypadla mi hromada slovíček.
A také jsem to mohl podat lépe.“

„Byla jsem hodně nervózní, protože jsem si myslela, že jsem
nezvládla poslechový test. Nakonec to ale bylo snadné.“

„Můj první pocit, když jsem si sedla před porotu,
byl ten, že snad neumím anglicky. Otázkám jsem

„Chtěla jsem to zkusit. Angličtinu mám ráda a chtěla bych

rozuměla dobře, jen slovíček jsem pár zapomněla.

ji umět dobře. Svou roli ale sehrál stres, jinak bych toho

Ale celkově mi to přišlo lehký, asi lehké téma.“

řekla mnohem více. Přes bušící srdce jsem sotva
zvládla přemýšlet. Příště to zkusím znovu,
musím se naučit nebýt tak nervózní.“
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Rozhovor: p. uč.
Miriam Mitvalská
Miriam Mitvalská – vyučuje na naší škole informatiku
a výtvarnou výchovu

Můžete nám blíže představit sebe a svoji rodinu?

Zažila jste někdy nějaký trapas?

Jmenuji se Miriam Mitvalská, jsem vdaná a mám s manže-

Ano, asi jako každý. Někdy větší někdy menší. Hlavně

lem skoro čtyřletou dceru Natálku. Abychom to měli blíž do

to musí člověk brát s humorem. Vzpomínám si na jeden

práce, tak jsme se přestěhovali do Rudoltic.

před lety v zimě. Šli jsme s přítelem za jedním párem a

S jakými pocity jste vstupovala na naši základní školu?

(aby nás neslyšeli), jak se pěkně „natáhli“ a v tu ránu pod-

těm oběma uklouzly nohy na chodníku. Smáli jsme se jim
Vstupovala jsem na základní školu s tím, že budu poznávat

jely nohy i nám a oba jsme skončili na zemi. Oni už se stihli

a učit mladé žáky. Tím dostanu zpětnou vazbu – co očeká-

zvednout, očistit a kontrolovali, kdo je viděl. Jak uviděli nás,

vají nebo by chtěli změnit. Učila jsem na střední škole, takže

tak se také rozesmáli.

je to určitá změna.
Vzpomínáte ráda na školní léta?
Ano. Asi nejvíc na vysokou školu. Základní jsem považo-

Takže opravdu vše brát s humorem…
Jaké je Vaše životní krédo?
To, co dělám, odvést co nejlépe, abych měla dobrý pocit, že

vala asi jako dnešní žáci, že to není zas tak důležité, ale vše

jsem pro to udělala maximum. Tím se řídím v profesním i

je spojeno se vším. Tím chci říct, že připravovat se do školy

osobním životě. Někdy je to hodně těžké.

na výuku je důležité. Je to o zodpovědnosti, která se tímto
vytváří pro další studijní cíle (střední, vysoká).

Co byste vzkázala žákům naší školy?

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?

odvíjí výsledky ve škole. Spokojený žák může odvádět maxi-

Ať se jim daří v osobním životě, protože od toho se pak
Já jsem asi od dětství směřovala k učitelství. Měla jsem

mum a až budou jednou vzpomínat na školu, aby měli na

možnost si vyzkoušet i jiné profese, ale toto je povolání,

tváři úsměv a neříkali si, že pro to měli udělat víc, aby se

které chci dělat, naplňuje mě a dělá mi radost.

dobře „uchytili“ v zaměstnání.

Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka?

Znáte náš školní časopis? Jak se Vám líbí?

Nejvíce času se snažím trávit s rodinou. Zbytek volna

Jistěže znám školní časopis Béda. Viděla jsem ho poprvé

dělím mezi sebevzdělávání a četbu. Jinak jsem ráda jezdila

u paní asistentky Lenky Smolové a také za mnou přišli žáci,

na kole. K tomu se teď postupně vracím, protože už můžeme

zda si nechci koupit výtisk. Časopis považuji za velmi kva-

dcerku vozit na sedadle.

litní a korektní. Ráda bych tímto popřála redakčnímu týmu,
aby i nadále dělali tak pěkný časopis.

Co Vám vadí na ostatních lidech?
Chybí mi u nich úcta k druhým. Málo si váží starších lidí,

A nyní stručně:

i když mají hodně zkušeností. Uznávání autorit právě i na

Oblíbené jídlo: šišky s mákem

školách.

Oblíbená filmová pohádka: Popelka
Oblíbený film: Svět podle Prota
Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Jaroslav Foglar – Hoši od Bobří řeky
Oblíbený autor (kniha):
Barbara Erskine – Žila jsem již před staletími
Oblíbený herec/herečka: Kevin Spacey/Sandra Bullock
Oblíbený zpěvák/zpěvačka: Mirai/Pink
Oblíbený předmět ve škole:
Informatika, výtvarná výchova a pracovní činnosti
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Trocha environmentální
výchovy
Recyklohraní – Věnuj mobil a pojeď do ZOO
Na konci ledna skončila další sběrová akce – tentokrát
jsme sbírali staré mobily a nabíječky.
I když vyhlášení celorepublikové soutěže proběhne až na

„Jak by se na svět díval takový elektrospotřebič. Líbilo by se
mu, jak s ním „jeho lidé“ zacházejí, zda ho používají správně
a šetrně? A jak se k němu zachovají, když jim doslouží? Dají
ho recyklovat, aby mohl znovu sloužit nebo ho nechají jen

konci března, mohu vám sdělit, že naše škola odevzdala

tak se někde povalovat a zreznout?“

přes 60 mobilních telefonů a asi 30 nabíječek. Nejvíce pří-

zdroj: www.recyklohrani.cz

strojů odevzdala třída IV.A a vyhrává tímto hru GRABOLO,
kterou jsme získali díky bodům z programu Recyklohraní.
Gratuluji! Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili. Věřím,
že nyní už víte, proč je dobré staré elektrické přístroje ode-

Přesné znění úkolu pro 1. a 2. stupeň si můžete sami přečíst
na stránce: http://www.recyklohrani.cz/cs/tasks/view/69
Nezapomeňte - úkol je potřeba splnit do 25. března. Text

vzdat k recyklaci. Budu se těšit na další podobnou sběrovou

můžete donést do školy své paní učitelce, případně zaslat na

akci. Nyní vám představím další zajímavý úkol z programu

adresu: martina.fiebigerova@zsbs.cz

Recyklohraní.

Zdařilá dílka otiskneme v časopise Béda. Za splněný úkol
si také na naše konto Recyklohraní připíšeme další body,

S rýmy nejsou šprýmy aneb příběh vysloužilého elektra
Recyklohraní ve spolupráci se společností Electrowin
vyhlašuje třetí úkol letošního školního roku – tentokrát jde o

za které budeme moci opět objednat hry či jiné didaktické
pomůcky.
Slavnostní předávání cen proběhne 30. května v Národním

tvorbu literární. Máte bohatou fantazii? Baví vás vymýšlení

technickém muzeu v Praze. Porota ocení autory tří nejlep-

různých příběhů? Baví vás psaní? Tak tento úkol bude pro

ších prací z každé kategorie.

vás jako dělaný! Zkuste napsat pohádku, povídku, básničku,
fejeton či interview (rozhovor) o nějakém vysloužilém elek-

Věřím, že do plnění tohoto úkolu se vás s chutí pustí
spousta. Budu se těšit na vaše výtvory!

trickém přístroji.
Autorka a koordinátorka EVVO:

p. uč. Martina Fiebigerová

Světový den vody
Tento významný den si připomínáme od roku 1993 vždy 22.
března. Voda je nedílnou součástí našeho života, nás samotných. Pravdou ale je, že si vody vůbec nevážíme.

1. Kolik vody denně potřebujeme, abychom
uspokojili své potřeby?
a. 80 litrů

Na naší planetě je 1,4 miliardy km2 vodních ploch. Věděli

b. 120 litrů

jste ale, že přes 97% vody je příliš slaná na to, aby se dala pít

c. 160 litrů

nebo mohla být využita na zavlažování? Jen 0,26% připadá
na jezera a řeky, ze kterých bereme vodu pro naši potřebu!
Na světě trpí více jak miliarda lidí nedostatkem pitné vody
nebo k ní nemá přístup. Téměř tři miliardy lidí nemá kana-

2. Kolik litrů vody je v průměru potřeba
na plné spláchnutí toalety?
a.

5

lizaci. Podle odhadů umírá týdně více než 42 000 lidí na

b. 10

nemoci způsobené nedostatkem pitné vody. Průjmová one-

c. 15

mocnění způsobená závadnou vodou a nedostatečnou hygienou ročně zabíjí 2 miliony dětí. (zdroj: enviweb.cz)

3. Kolik litrů vody spotřebujeme průměrně při sprchování?

Jak jste na tom vy? Plýtváte vodou? Máte puštěný kohoutek,

a. 30 - 50

když si čistíte zuby? Jak dlouho se sprchujete? Jak často si

b. 50 - 70

napouštíte vanu? A víte kolik vody se spotřebuje při různých

c. 70 – 90

každodenních činnostech? Máte přehled o tom, kolik vody
se spotřebuje při výrobě různých potravin? Zkuste si odpovědět na následující otázky.
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4. Kolik litrů vody denně spotřebujeme mytím rukou?
a. 1
b. 2
c.

3

8. Kolik litrů vody je potřeba na výrobu
jednoho balíčku chipsů?
a. 135
b. 185
c.

235

5. Kolik litrů vody spotřebujeme při mytí auta?
a. 80
b. 120
c.

200

9. Kolik litrů vody je potřeba na výrobu
jednoho hamburgeru?
a. 800
b. 1600

6. Kolik litrů vody je potřeba na produkci jednoho jablka?

c.

2400

a. 70
b. 50
c.

30

10. Kolik litrů vody je potřeba na výrobu
jednoho hovězího steaku?
a. 1000

7. Kolik litrů vody je potřeba na produkci
jedné sklenice mléka?

b. 4000
c. 7000

a. 100
b. 150
c.

200

V dubnovém čísle se dozvíte správné (a mnohdy překvapující) odpovědi. A nyní si připijme sklenicí čisté pramenité
vody. Na zdraví!
Autorka:

p. uč. Martina Fiebigerová

Zdroj:

www.enviweb.cz

Přírodopisná
luštěnka
Studenokrevní obratlovci
Naše největší česká ryba
Má krunýř
Největší savec žijící v lese
Již vyhynulý tvor

Sbírá pyl a nektar z květů
Tato planeta je také nazývaná Jitřenka
Lípa srdčitá je listnatý…
Pták - symbol moudrosti
Jsou mlži a ….
V noci jsou na nebi hvězdy a….
Hmyz podobný včele, ale je větší a kouše
Druhové jméno velkého skokana
Autorka:

Adéla Mičková z VIII. A
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English page
March - National Reading Month

Březen - Mezinárodní měsíc čtení

March was designed as National Reading Month in

Březen se stal národním měsícem četby na počest

honour of Dr. Seuss. Theodor Seuss Geisel (1904 – 1991)

Theodora Seuss Geisela. Byl to americký spisovatel

was an American children's author, political cartoonist

dětské literatury, ilustrátor a karikaturista. Napsal

and animator. He is known for his work writing and

a ilustroval více než 60 knih pod pseudonymem

illustrating more than 60 books under the pen name

Doctor Seuss (zkráceno na Dr. Seuss). Jeho práce

Doctor Seuss (abbreviated Dr. Seuss). His work includes

obsahuje velké množství nejpopulárnějších dětských

many of the most popular children's books of all time,

knih. Prodalo se jich přes 600 milionů a jeho díla byla

selling over 600 million copies and being translated into

přeložena do více než 20 jazyků. Určitě budete znát jeho

more than 20 languages by the time of his death. You

slavnou postavu, která nesnáší Vánoce, Grinche.

know his character who hates Christmas – Grinch.
Do you like reading books?
What genre do you like?
Who is your favourite author?
What was your most beloved book in childhood?
You can try your knowledge of famous children’s books.
1. Who is the author of Charlie and the Chocolate
Factory (1964)? It is a story of a boy who loves

4. All of you know the adventures of a super strong
playful girl with red hair and freckles. Yes, it is Pippi

the chocolate factory of Willy Wonka. He

Longstocking (1945). She is the girl who doesn’t want to

hopes he will see it from inside one day…

grow up. Her best friends are the horse and monkey and

a. J.K. Rowling

neighbours’ children. Do you remember the author?

b. Roald Dahl
c.

a.

C.S. Lewis

L.M. Montgomery

b. Eleanor Porter
c. Astrid Lindgren

2. Who is the author of a seven-part series The Chronicles
of Narnia (1950s)? It is set in a fictional land with

5. Alice Adventures in Wonderland is another famous

talking animals and mythical creatures. Four

book not only for children, which was written in

children can visit Narnia through the wardrobe.

1865! It is about a girl who falls through a rabbit hole

a.

C.S. Lewis

into a fantasy world. She meets the White Rabbit, the

b. Dr. Seuss

Caterpillar, the Cheshire Cat (Šklíba) or the Hatter

c.

(Kloboučník). Who is the author of this immortal story?

Beatrix Potter

a.
3. The Tale of Peter Rabbit (1902) is a beautiful

Lewis Carroll

b. C.S. Lewis

story for children about a naughty young rabbit

c.

Roald Dahl

who is chased in Mr. McGregor’s garden. The
author was also the great illustrator. You could
see it as a film at the cinema recently.
a.

Beatrix Potter

Reading is a great activity how to improve your language
skills. Don’t worry to read a book in English.
There are many types and levels of books you can read. You

b. Astrid Lindgren

can win one so don’t forget to put your answers in Béda’s

c.

box.

Louisa M. Alcott

Autorka:

p. uč. Martina Fiebigerová
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Německá
luštěnka

Anglická
luštěnka

Máma

Plný

Pozdě

Prst

Otec

Postel

Zebra

Konec
Pamatovat

Autorka:

Tereza Polášková z VIII. A

Najdi 6
německých
čísel

Autor:

E

I

N

S

N

V

H

N

W

X

Z

U

A

P

F

B

K

U

I

Y

Z

E

H

N

D

R

E

I

W

A

C

H

Ů

M

D

F

E

J

N

D

Š

E

S

V

I

E

R

F

Č

L

C

Y

A

V

T

Z

Ř

F

R

Q

Ú

W

P

O
Autor:

Najdi 6
anglických
slov

F

R

I

E

N

D

Q

H

L

B

Y

W

D

U

L

O

G

L

R

Z

B

O

K

U

E

A

V

O

M

N

G

S

I

C

X

V

K

L

K

E

B

K

U

E

V

E

X

C

W

O

R

B

I

A

N

O

P

H

O

N

E

I

P

N

Autor:

Prokop Hejl ze IV. B

Martin Kubát ze VII. B

Zachariáš Jan Nový ze VII. B
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Sportovní kvíz
1. Jan Železný je držitelem světového rekordu v:

4. Cristiano Ronaldo je fotbalista. Víš, kde se narodil?

a. hodu kriketovým míčkem

a. v Lanškrouně

b. vrhu koulí

b. Funchal/Madeira

c.

c.

hodu oštěpem

d. hodu kladivem

Madrid

d. Barcelona

2. Posledním vítězem hokejové extraligy mužů se stal tým:

5. Kterému sportu se věnuje Anna Kellnerová?

a. Sparta Praha

a. gymnastika

b. Kometa Brno

b. basketbal

c.

c.

Litvínov

d. Orli Lanškroun

tenis

d. jezdectví

3. Radek Jaroš je český horolezec a autor knih.

6. Petr Čech hrající za Arsenal Londýn si vydělá ročně:

Stal se 15. horolezcem světa a prvním

a. 236 milionů korun

Čechem, který vystoupil na:

b. 56 milionů korun

a. 17 osmitisícovek

c.

b. 6 osmitisícovek

d. 500 milionů korun

200 milionů korun

c. 14 osmitisícovek
d. 27 osmitisícovek
Autor:

Jakubova
březnová
luštěnka

Březen je

Březen má

Jarní rovnodennost nastává

Pranostika: Březen, za

Den, kterým začíná v letošním roce březen:

Březen byl v římském kalendáři

20. března má svátek

Den učitelů je
Květina symbolizující
příchod jara a konec zimy:

2.

3.

4.

N

S

K

31

30

29

N

E

D

9.

13.

21.

B

V

Ě

kamna

krb

pec

Ž

P

A

pátek

úterý

středa

E

G

W

3.

5.

1.

L

O

N

Radek Světlana

p. uč. Pavel Dobšíček

měsíc v roce.

dní.

března.

vlezem

měsíc.

Josef

M

K

Y

28.

16.

9.

A

T

Q

března

Autor:

Jakub Krejčíř z VIII. A
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Březnová luštěnka
Nikoly
a Elišky
Nejlepší přítel člověka

Nosí mláďata ve vaku

Smaží se na tom

Klouže se na tom

Žere banány
Největší opice
Má dlouhý krk
Král zvířat

Autorky:

Nikola Kubátová a Eliška Klímová ze VII. B

Hledáme slavné české
a moravské hrady a zámky
Dnes se podíváme na druhý největší hrad a zámek (po Pražském hradu), který byl založen
ve 13. století Vítkem II. z Prčice. Znakem rodu zdejších pánů je (1. část tajenky). V roce 1992
byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Je obtékán řekami Vltava a Polečnice.
Celý areál zahrnuje 46 budov a palácových stavení soustředěných kolem 5 zámeckých
nádvoří a 7 ha zámecké zahrady. Názvy některých budov najdete v 2. části tajenky.
Nesmíme zapomenout ani na pověsti, které objevíte ve 3.části tajenky.
Dělení jinak
X–V=
XX – XVII =
XX + X =
Podíl jinak
L–X=
L – XLIV =
M – CM =
XX – VII =

Úhel 90° je …
Úhel 120° patří do skupiny …
Pomůcka pro rýsování kružnic
Úhel β

˚
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Řešení pro 2. a 3. tajenku
řecké písmenko ε

součin jinak
1

3

2

5

4

1

6

7
u rovinných útvarů
počítáme obvod a …

kolik je „kopa“
8

9

6

3

6

10

2

pomůcka na rýsování kružnic

0,1 . 10 + 20 . 0,5 =
11

9

6

1

6

12

2

10

odčítání jinak

6

16

3

17

14

4

5

3

18

19

20

13

21

22

7

16

4

23

13

24

10

21

16

25

4

1

10

20

4

u těles počítáme objem a …
13

26

4

7

9

14

počet dní v týdnu

úhel 163° je …
3

9

6

15

2. část tajenky

15

2

3

6

14

1

17

12

15

17

1

12

4

23

1

18

1

4

23

6

16

21

13

16

14

2

8

4

23

25

16

18

1

7

10ˇ

6

20

13

18

5

3

15

4

3

10

13

4

5

10

23

7

22

15

5

6

13

3

20

2

6

14

14

18

9

13

17

12

3. část tajenky – Pověsti

5

7

14

2

26

14

18

10

25

16

2

23

15

18

10

6ˇ

11

20

4

22

20

14

6

10

4

19

2

9

6

20

13

18

Hledaný zámek:
Autorka:

p. uč. Iveta Kantorová
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Pranostiky
vyhledej správné dvojice
Modrá

1

E

Red

Žlutá

2

Z

Green

Červená

3

N

Black

Zelená

4

K Purple

Černá

5

M White

Hnědá

6

L

Orange

Fialová

7

B

Blue

Bílá

8

V

Pink

Růžová

9

A

Brown

Oranžová 10

Ř Yellow

1

2

4

6

9

10

3

3

4

3

5

7

6

8

4

3

8

Autoři:

pořádá

6

Simona Čalkovská a Martin Kubát ze VII. B

Srdečnězvemevšechny budoucí prvňáčky, jejichrodičei veřejnost.

12. 12.
2018

pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

5

HODINA ŠIKOVNÝCH RUKOU
od 15,30 do 16,30 hod.
v budově 1. a 2. tříd na ul. Palackého

23. 1.
2019

HODINA PLNÁ HER

20. 2.
2019

HODINA ZPĚVU A TANCE

20. 3.
2019

HRY S POHYBEM

10. 4.
2019

od 15,30 do 16,30 hod.
na hlavní budově ve 4.B

od 15,30 do 16,30 hod.
v budově 1. a 2. tříd na ul. Palackého

od 15,30 do 16,30 hod.
v budově 1. a 2. tříd na ul. Palackého
HODINA S DRÁČKEM FRÁČKEM
od 15,30 do 16,30 hod.
v budově 1. a 2. tříd na ul. Palackého

19

 prodejní výstava výrobků

STŘEDA 3. 4. 2019

žáků naší školy
 ukázky řemeslných dílen

10:00 – 17:00
budova školy na ul . B. Smetany

pořádá
v úterý 12. března 2019
od 8.00 do 12.00 hodin

ulice Palackého (budova 1. a 2. tříd)
Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky, učitelky mateřských školek,
rodiče malých školáčků a veřejnost.
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Výherci z minulého čísla:
Str. 2

Lambada

1. místo: Nicol Kučerová, V. A

Str. 14

Bédova německá luštěnka (Frühlingsferien)

Lucie Knápková, VIII. A

2. místo: Adéla Mičková, VIII. A
3. místo: Eliška Skalická, V. A

Str. 14

Jakubova zvířecí luštěnka (Savci)

Adéla Mičková, VIII. A
Str. 3

Obrázek na vybarvení

1. místo: Michaela Novotná, IV. B
2. místo: Sofie Šmídová, IV. B

Str. 15

Druhá zvířecí luštěnka (Liška obecná)

Sára Šebrlová, VI. B

3. místo: Aneta Jusková, VI. A
Str. 15
Str. 3

Obrázek pro první stupeň

Harry Potter luštěnka (Bradavice)

Petr Vlček, VIII. A

1. místo: Kristýna Podhradská, IV. B
2. místo: Viktorka Břízová, II. B
3. místo: Hana Kolomazníková, III. B
Str. 8

Recyklohraní (1c, 2b, 3c, 4a, 5c, 6a)

Jakub Krejčíř, VIII. A
Str. 12

Englisch page
(1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6 - LUPERCALIA, 7 – CUPID, 8 – HEARD)

Str. 16

Únorová luštěnka (Únor bílý – pole sílí)

Sofie Šmídová, IV. B
Str. 16

Danielova luštěnka (Počítač)

Enrico Moi – žák z Anglie
Str. 17

Pranostiky (Únor bílý – pole sílí)

Jiřík Holub, I. A

Tereza Polášková, VIII. A
Str. 20
Str. 13

Luštěnka slečny Adély (Lanškroun)

Hrady a zámky (Červená Lhota)

Pavel Seifert, IX. B

Aneta Jusková, VI. A
Str. 13

Únorová anglická luštěnka (February)

Eliška Marklová, VIII. A

i

Veškerá řešení soutěží vhazujte do Bédovy
schránky nejpozději do pátku 15. března 2019.
Pozor: Řešení každého úkolu pište na samostatný
papír, uveďte své jméno a příjmení.

Str. 13

Anglická luštěnka slečny Adély (Holiday)

Tereza Holubová, IV. A
Str. 14

Zachariášova německá luštěnka (Februar)

David Hejcman, V. B
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