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Známé osobnosti
zdraví Bédu

Autorka: Denisa Celá z VIII. B
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Ve středu 24. dubna 2019 přišla do třetích a čtvrtých tříd 
neobvyklá návštěva – chovatel motýlů a hajný v jedné 
osobě – pan Jadrný. Udělal nám velice zajímavou přednášku 
o životě motýlů, o lese, předvedl nám pomocí vábničky 
zvuky zvířat a dokonce nám ve třídě vypustil živého motýla. 
Přednáška se nám moc líbila a byla velice poučná.

Znáte spisovatelku Lenku Rožňavskou? Žáci z pátých tříd 
se s ní setkali v knihovně, kde nám představila svoji novou 
knihu Mobilmánie. Její jméno si budeme dobře pamato-
vat, protože se narodila blízko Rožnova pod Radhoštem. 
Dozvěděli jsme se, jak kniha vzniká. Někteří měli možnost 
proměnit se v pohádkové bytosti a zahrát si divadlo s autor-
kou knihy. Dokonce i roli čertice a ježibaby si skvěle užily 
paní učitelky. Byla to velká sranda a hodně jsme se nasmáli. 
Víte, že si paní spisovatelka splnila svůj dětský sen? Řekla 
nám, že je důležité, aby si děti šly za svým snem. Kdo zradí 
své sny, zradí sám sebe, pak se na sebe málo usmívá a nemá 
se moc rád.

Přednáška  
o motýlech

Beseda se 
spisovatelkou

Fotografie:Autoři: žáci čtvrtých tříd Adriana Jurečková ze IV. B

Autorka: p. uč. Jana Fryaufová
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Právo pro každý den
V hodinách občanské výchovy 8. ročníku se žáci  

ve druhém pololetí zabývali právy a právním mini-
mem. Absolvovali také dvě besedy ve spolupráci s OSPOD  
a Městskou policií, kde byli seznámeni se základními fakty 
z oblasti občanského, pracovního, přestupkového, trestního 
a rodinného práva. Získané vědomosti si žáci ověřili ve čtyř-
členných smíšených družstvech v rámci školního kola sou-
těže, které se uskutečnilo 17. dubna 2019. Vítězný tým každé 
třídy postoupil do regionálního kola soutěže, která se konala  
14. května v sále lanškrounského zámku. Soutěžního 
klání se letos účastnilo devět týmů z Lanškrouna a přileh-
lého okolí. Soutěžní týmy obdržely písemné úkoly a měly  
45 minut na jejich vypracování. Pak už jsme všichni jen 
napjatě čekali. Doposud jsme v této soutěži nezaznamenali 
žádný větší úspěch. To se ale letos změnilo. Soutěžní tým 
VIII. A se totiž umístil na stupních vítězů, a to na úžasném 
druhém místě! Tím také žáci postupují do krajského kola, 
které se uskuteční 28. května v Chrudimi. Moc gratulujeme 
celému týmu a držme jim pěsti v krajském kole! 

Autoři: p. uč. Martina Fiebigerová a žáci VIII.A

A jaký názor mají žáci na celý projekt Právo pro každý den?
Žákům VIII. A jsem položila několik otázek: 
• Bavila tě právní tématika?
• Myslíš si, že je to pro tebe přínosné? 
• Chtěl(a) by ses v budoucnu věnovat právu více?

„Bavilo mě to, ale někdy to bylo zdlouhavé. Hodně věcí  
by lidé měli vědět, ale něco bychom v našich letech vědět 
ještě nemuseli. Právníkem bych být nechtěla. Je to těžká 
práce a hlavně by mě to nenaplňovalo.“

„Bylo to zábavné, dověděla jsem se mnoho zajímavých věcí.“

„Docela mě to bavilo. Dost lidí vůbec svá práva nezná –  
– každý by měl vědět, na co má a nemá právo.“

„Velice mě to bavilo, dověděl jsem se plno nových věcí.  
Je důležité, aby každý znal svá práva. Právníkem bych  
ale rozhodně být nechtěl – je to moc zodpovědnosti.“

„Právo je věc, se kterou se setkáváme každý den a určitě je 
potřeba znát alespoň základy. Rozhodně je to přínosné –  

– v životě se setkáme s různými problémy. Momentálně si 
vybírám střední školu 
a uvažuji o tom, že bych byla v budoucnu právničkou.  
Ale pravdou je, že je to mnoho učení a já nevím, zda bych 
to zvládla.“

„Pro mě to byla zajímavá zkušenost, i když besedy mě moc 
nebavily. Jelikož se nerad učím, právníkem bych být tedy 
nechtěl. Ale je důležité mít ponětí o tom, co nás za různé 
prohřešky může čekat.“

„Právo mě hodně bavilo, hlavně práce ve skupinách.  
I besedy byly super – říkali nám věci, které by měl každý 
vědět. Každopádně právničkou bych být nechtěla, je to 
velmi náročné povolání.“

„Právo mě zatím moc nezajímá, ale v dospělosti budu muset 
řešit různé situace.“

„Právo mě nebavilo. Ve škole je mi všechno k ničemu.“

Ve chvíli vydání časopisu již budeme znát výsledky  
krajského kola – sledujte tedy naše webové stránky!
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Autorka: p. uč. Miriam Mitvalská

Microtela
Čtvrtek 16. 05. 2019 byl pro naši školu „významný den.“  

V kulturním domě Ĺart se konala soutěž pro základní školy 
s názvem Microtela. 

Byla rozdělena do několika kategorií: Kategorie projekty 
(1. stupeň), Kategorie Fischertechnik (1. stupeň), Kategorie 
micro:bit I (1. stupeň), Kategorie micro:bit II (2. stupeň)

Základní škola Lanškroun (naše Smetanka) se účastnila 
kategorií Fischertechnik a Micro:bit II.

Zástupci Fischertechniku: 
Josef Hofman a Dominik Janda (oba 5. B),  
Matěj Holčák a Radim Adamec (oba 5. B), 
Radek Šembera a Prokop Hejl (oba 4. B)

Na základě losování poroty sestavovali funkční jeřáb.  
V této kategorii získali první místo Matěj Holčák a Radim 
Adamec, třetí místo Radek Šembera a Prokop Hejl.

Zástupci Micro:bitu II: 
Kateřina Chládková (8. B),  
Jakub Krejčíř a Jan Postřehovský (oba 8. A)

V této kategorii soutěžilo deset družstev. Žáci z Micro:bitu se 
dohodli, že sestaví multifunkční nápojový automat s názvem 
Barista Lynchen. Vyrobit a vše naprogramovat museli stih-
nout za určitý čas. Úkolu se zhostili výborně. Pracovali  
na automatu i ve svém volnu, jinak by se to nestihlo.

Rozhodli se, že automat bude vařit kávu, čaj a sypat cukr. 
Původním záměrem bylo, aby z automatu tekla i horká voda. 
Bohužel z technických důvodů ohledně vysoké teploty vody 
a časovým presem, ať snaha byla sebevětší, se to nezdařilo. 
Po domluvě týmu se přešlo na alternativu zalévat nápoje  
z termosky. 

Dostali nabídku pracovat na automatu v prostorách místní 
SOŠ a SOU na „Střelnici.“ Jejich žáci prvního ročníku jim 
pomohli v zapojování některých částí. Snaha vyhrát byla 
veliká… Dokonce i Katka si vyzkoušela vyvrtat díry do násy-
pek. Kosmetické úpravy se dodělali ve středu odpoledne.  
Aby vše bylo dokonalé, podávali jsme ke kávě nebo čaji i 
domácí buchtu.

Svůj automat museli odprezentovat odborné porotě a také 
zájemcům z řad učitelů nebo veřejných návštěvníků. Další 
částí soutěže byly úkoly v programování. Podařilo se jim 
získat Zvláštní cenu nadačního fondu Microla a e-shopu 
Megarobot.cz.

Žáci z Fischertechniku a Micro:bitu II obdrželi diplom 
pro Nejúspěšnější školu v soutěži MICROTELA 2019. Ještě 
jednou všem velké díky a blahopřejeme k tak úžasným 
výsledkům!!!

Ve čtvrtek 25. dubna se vybraní žáci z 8. A a 8. B zúčast-
nili soutěže s názvem „Digitální hledání“ na SOŠ a SOU  
v Lanškrouně. Jednalo se o soutěž ve vyhledávání informací 
na internetu. Otázky byly poměrně těžké a času málo. Jedna 
z otázek byla např. přeložení věty z japonštiny do češtiny! 
Aby to nebylo tak snadné, soutěžní dvojice nesměla sedět 
vedle sebe.
Naše týmy tvořily tři dvojice ve složení:
Jakub Krejčíř a Jan Postřehovský
Pavel Bednář a Jakub Mareš 
Adam Purkert a Matyáš Šulc

Kluci nám vysoutěžili nádherná první tři místa
1. místo – Jakub Krejčíř a Jan Postřehovský
2. místo – Adam Purkert a Matyáš Šulc
3. místo – Pavel Bednář a Jakub Mareš

Od organizátora soutěže dostali drobné věcné ceny. Jen ten 
diplom chybí, ale to třeba do dalšího ročníku změní…

Tímto jim ještě jednou gratulujeme a děkujeme za účast!

Pár slov k soutěži za kluky od Jakuba Mareše:
„Soutěž se mi líbila. Všichni, co soutěžili ze Smetanky,  

se umístili a měli tam zajímavé otázky.“

Digitální 
hledání

Autorky: p. uč. Miriam Mitvalstká a p. as. Lenka Smolová
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„Smetanka“ 
obhájila 
vítězství

Obhájit prvenství není nikdy jednoduché. Nám se to letos 
podařilo již potřetí. V soutěži „Školní časopis roku 2019“ jsme 
obsadili v Pardubickém kraji opět 1. místo. Splnili jsme tak 
podmínku pro účast v celorepublikovém kole, které pro-
běhne v listopadu 2019 v Brně. Věříme, že i zde, stejně jako  
v předchozích letech, budeme úspěšní. 

Školní časopis Béda vychází na ZŠ B. Smetany již 24 let  
a má stále více čtenářů. V publicistickém kroužku, kde časo-
pis vzniká, pracuje v letošním školním roce 16 žáků. 

Autoři: Redakční tým Bédy při ZŠ B. Smetany

Přečtěte si, co o práci v tomto kroužku 
někteří z nich napsali:  

„Je to tady fajn, baví mě chodit na kroužek, protože mohu 
rozvíjet své znalosti a nabýt nové zkušenosti. Rád dělám 
různé luštěnky, křížovky, kvízy a články. Scházíme se  
v jazykové třídě, kde třídíme a rozdělujeme odměny nebo  
v počítačové učebně, kde vymýšlíme a píšeme vět-
šinu námi vytvořených věcí. Nikdy se zde nenudím a je 
tady pořád co dělat. Máme tady super kolektiv a často se 
nasmějeme.“

„Baví mě tady pracovat. Každou schůzku vytváříme luš-
těnky a různé kvízy, balíme odměny nebo kompletujeme 
časopisy. Na všechny schůzky se scházíme každou středu 
v 13:45 v učebně německého jazyka. Činnost ve školním 
časopisu je občas těžká. Totiž vymýšlet luštěnky, kvízy  
a osmisměrky je docela náročné. Nejvíc mě baví kreslení 
obrázků na vybarvení a balení odměn. Na kroužek chodím 
již třetím rokem a určitě sem budu chodit i další rok.“ 

„Je to dobrý. Nejčastěji děláme různé luštěnky a kvízy,  
to mě docela baví. Potom skládáme časopisy, ale to mě 
moc nebaví. Nejčastěji třídíme příspěvky, potom losujeme 
výherce našich luštěnek apod. Při losování se střídáme. 
Jsme tu teprve první rok a velice nás to baví.“

„Práce v kroužku Béda mne hrozně moc baví. Časopis 
vychází jednou měsíčně už 24 let a já ho vytvářím spolu 
s žáky a učiteli ZŠ Bedřicha Smetany třetím rokem.  
Na kroužku se nikdy nenudím – „cvakáme“ vytištěné 
školní časopisy, vytváříme křížovky, luštěnky a vymýš-
líme články například o výletech, které podnikly děti  
z naší školy. Také losujeme výherce vyřešených příspěvků 
a rovněž obohacujeme časopis obrázky kreslenými žáky. 
Kromě toho dodáváme do časopisu rozhovory se slavnými 
lidmi.“

„Do Bédy chodím už třetím rokem, takže od šesté třídy. 
Scházíme se každou středu. Každou schůzku však děláme 
vždy něco jiného, jsme na počítačích, jindy „cvakáme“, 
losujeme, balíme odměny apod. Na kroužku máme skvě-
lou partu. Vždycky se hodně nasmějeme.“ 

A co říci na závěr? Určitě si náš školní časopis přečtěte! 
Vychází každý měsíc, děti si ho kupují přímo ve škole 
nebo je k dostání na autobusovém nádraží v trafice.
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Projekt Do Německa na zkušenou nabízí interaktivní pre-
zentace o možnostech studijních, dobrovolnických a pracov-
ních pobytů nejen v Německu. Je určen pro žáky základních 
a středních škol. Na naší škole projekt proběhl ve čtvrtek  
16. května 2019 a zúčastnily se ho obě deváté třídy. Během 
dvou vyučovacích hodin se žáci se dozvěděli podrob-
nosti o možnostech krátkodobých a dlouhodobých pobytů  
v Německu a v zahraničí obecně. Prostřednictvím jazykové 
animace se seznámili se zajímavostmi a výhodami němec-
kého jazyka. Celý program hodnotili žáci kladně, líbil se jim. 

„Bylo to rozhodně velmi zajímavé, inspirovalo mě  
to ohledně různých nových věcí. Rozhodně se něja-
kých zájezdů zúčastním, protože ráda zkouším nové věci  
a miluji cestování a cizí jazyky. Vlastně už se nemůžu 
dočkat, že někam pojedu! Moc se mi to líbilo, myslím, že by 
škola měla takové přednášky dělat častěji.“  

„Tato přednáška o Německu se mi celkově líbila - zku-
šenosti z pobytů, brigády, workcampy a mnoho dalšího. 
Určitě mě to touto přednáškou do Německa táhne. Káťa 
nám vše řekla i se svými zážitky a zkušenostmi. Moc se 
mi to líbilo.“ 

„Tato přednáška se mi líbila, byla zajímavá a tvořena zábav-
nou formou. Myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajíma-
vých věcí.“

Do Německa 
na zkušenou

Ella Nová z IX. A

Denisa Kristková z IX. A

Adéla Onufrijová z IX. A
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Autorka: p. uč. Eva Doubravská
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Rozhovor: 
Ing. Tomáš 
Zedníček, Ph.D.

Ing. Tomáš Zedníček, Ph.D je podnikatel a předseda 
správní rady Nadačního fondu micro:la. V letošním 
roce zasedal v porotě soutěže Microtela.

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Dlouho jsem vlastně nevěděl, co chci dělat, na všem jsem 

si dokázal najít něco zajímavého, co mne lákalo k prozkou-
mání. Samozřejmě mne zajímala “všeobecně prospěšná 
povolání” jako popelář nebo hasič, ale nakonec zvítězila 
láska k letadlům, ke které mne přivedl můj taťka. Jako kluk 
jsem stavěl modely letadel a později jsem začal dojíždět  
na letiště do Moravské Třebové, kde jsem se stal opravdo-
vým pilotem bezmotorových kluzáků. Můžu se pochlubit,  
že ve své době jsem byl asi vůbec nejmladším pilotem  
v republice. Na výjimku jsem získal pilotní průkaz již ve 
14 letech, pro který jsem si musel dojet na kole, protože 
motorku jsem mohl řídit až od 15. I když jsem pak se stu-
diem na vysoké škole dráhu pilota opustil, stále mi zůstala 
jakási potřeba svobody a volnosti pohybu v jednom rozměru 
navíc.   

Co děláte ve volném čase, jakého máte koníčka?
V současné době se nejvíce věnuji rodině, mám celkem 

pět kluků a zvláště ti nejmladší zajišťují, že toho volného 
času tolik není. Občas se mi ale podaří mít chvilku pro sebe,  
a pak se rád projedu na kole nebo na motorce. Líbí se mi,  
na rozdíl od auta, že jasně poznáte, když jedete kolem hnoje, 
lesem, nebo že začalo pršet. Také si rád s přáteli zahraji 
na kytaru nebo na basu a občas se vypravím do přírody  
s fotoaparátem. 

Máte svoje oblíbené místo, kam se rád vracíte?    
Ano mám. V minulém zaměstnání jsem hodně cestoval  

po celém světě a potkával se s různými kulturami. Nikde 
jinde ale není taková krajina s věžičkami kostelů, prame-
nícími řekami a nikde jinde nepotkáte svého spolužáka  
v obchodě. Rád zajedu na Zemskou bránu, kde Divoká 
Orlice prolamuje pohoří Orlických hor. Je to zvláštní místo,  
kde můžete vnímat energii vody, vzduchu, země … a pokud 
přijedu na motorce, tak ještě ohně.  

Co Vás poslední dobou potěšilo?
Byl jsem porotcem v soutěži druhého ročníku Microtela  

v kategorii micro:bit a musím říct, že i letos mne překvapily 
nápady dětí a jejich tvořivost. Líbí se mi, když je vidět přiro-
zené nadšení a radost z toho, co dělají. To je obrovská moti-
vace pro všechny, kteří se kolem této soutěže točí, nejen pro 
organizátory, ale i pro učitele, bez jejichž přispění by to nešlo. 
Vidím i slzy těch, co v hodnocení poroty neuspěli. Pro mne 
jsou ale vítězové všichni, kteří se s vervou do něčeho pus-
tili. Blahopřeji také ZŠ B. Smetany k získání putovní ceny.  

Zažil jste někdy nějaký trapas? 
No těch bylo! Časem jsem se ale naučil na ně těšit, beru to 

jako příležitost zasmát se sám sobě a ukázat přede všemi 
trochu lidství a omylnosti. Pokud to dokážete brát z nad-
hledu, tak se okolí zasměje Vaší nemotornosti s Vámi,  
no není to nádhera?  

Co byste vzkázal žákům naší školy?
Buďte zvídaví, zkoušejte nové věci a nebojte se neúspě-

chu. Ta zkušenost za to stojí. Jak se říká “chybami se člo-
věk učí” a “neexistuje chyba, ale pouze zkušenost … chyba 
je pouze zopakovat špatnou zkušenost”. Je jedno co děláte,  
každý jsme jiný, ale důležité je, že něco děláte a získáváte 
více a více zkušeností a dovedností… Tak dělejte cokoliv a ať 
vás to, co děláte, baví.

Oblíbené jídlo: jsem omáčkový, jinak libanonská kuchyně

Oblíbený film: Obecná škola

Oblíbená kniha z dětství: “Z deníku kocourka 
Modroočka” a asi stejně “O letadélku Káněti”

Oblíbený předmět ve škole: fyzika

Děkujeme za rozhovor.

Autoři: Redakční tým Bédy při ZŠ B. Smetany
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Rozhovor: Kateřina 
Tomášková

Kateřina Tomášková je lektorka projektu  
Do Německa na zkušenou, o kterém píšeme 
v jednom z předchozích článků.

Můžete nám blíže představit Váš projekt? 
Projekt Do Německa na zkušenou si klade za cíl seznámit 

žáky základních i středních škol, případně i vysokoškol-
ské studenty s možnostmi, které se jim v Německu nabízejí.  
Je to o předání informací a také o zvýšení motivace vyjet. 

Vzpomínáte ráda na školní léta? 
Určitě, chodila jsem na osmileté gymnázium a i několik let 

od maturity se stále scházíme. 

Jaké je Vaše vysněné povolání?
Ačkoliv studuji biochemii, baví mne spíše práce s lidmi 

a venku v přírodě. Takže vlastnit třeba kavárnu nebo mít 
farmu mi přijde úplně super.  

Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka? 
Jak jsem zmiňovala výše – jsem ráda venku. Baví mne 

práce na zahradě, ale i výlety do přírody – ať na kole,  
či pěšky. 

Co Vám vadí na ostatních lidech? 
Nejvíce asi faleš a lhaní. 

Zažila jste někdy nějaký trapas? 
Na tuhle otázku asi nikdo neodpovídá rád anebo to chce 

zatajit, ale já si teď vážně na nic nevzpomínám.

Kterými jazyky hovoříte? 
Anglicky a německy. 

Co byste vzkázala žákům naší školy? 
Važte si toho, jak aktivní vaše škola je. Není to tak obvyklé, 

aby na škole fungoval školní časopis, a aby učitelé byli takto 
proaktivní a chtěli obohacovat žáky nad rámec výuky. 

Oblíbené jídlo: lasagne

Oblíbená filmová pohádka: Anděl páně

Oblíbený film: Na samotě u lesa

Oblíbený autor (kniha) z dětství: Marley a já (John Grogan)

Oblíbený autor (kniha): Skleněný pokoj (Simon Mawer)

Oblíbený herec/herečka: Jennifer Aniston

Oblíbený zpěvák/zpěvačka: Mám raději kapely.  
Z těch českých třeba UDG, Vypsaná Fixa, Tleskač. 

Oblíbený předmět ve škole: Na gymplu 
jsem měla ráda dějepis a biologii. 

Vaše motto: Je to vždy otázka volby.  
(It’s always the question of choice.)

Děkujeme za rozhovor.

Autoři: Redakční tým Bédy při ZŠ B. Smetany
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Autorka: p. uč.  Martina Fiebigerová

English page
June - summer is waiting!
June is the last school month and the first summer month 
(in the Northern Hemisphere). A lot of children  
and teenagers cannot wait for summer holidays.  
It is believed that June is named after the Roman 
goddess Juno, who was the wife of Jupiter and it 
is equivalent to the Greek goddess Hera.

1. Juno was the famous Roman goddess. She is a symbol of…
a. marriage and childbirth
b. love and beauty
c. poetry and art

The birthstone for June is the pearl or alexandrite (named 
after Alexander II of Russia).  Alexandrite is the natio-
nal gemstone of Russia and has a unique ability to change 
colours depending on the light source – it can be green but 
also purplish red. 

Měsíčním kamenem června je perla nebo drahokam 
alexandrit (pojmenován po ruském carovi – Alexandru II.). 
Alexandrit je ruským národním drahokamem a má uni-
kátní schopnost měnit barvu podle zdroje světla – může být 
zelený odstín, ale i fialovo-červený. 

2. Alexandrite is a symbol of…
a. health and happiness
b. love and success
c. harmony and good fortune

International Children’s Day has been celebrated since 
1925, when the World Conference for the well-being for chil-
dren in Geneva (Switzerland) proclaimed it.  In many coun-
tries it is celebrated on this date.  A similar event, Universal 
Children’s Day, falls on 20 November, was established in 1954 
by United Nations. 

Mezinárodní dětský den se slaví od roku 1925, kdy ho usta-
novila Světová konference pro blaho dětí v Ženevě. V mnoha 
zemích se slaví právě tento den. Podobný svátek, Celosvětový 
den dětí, který připadá na 20. listopadu, byl ustanoven roku 
1954 Spojenými národy.

 
3. When do we celebrate International Children’s Day?

a. June 1
b. June 6
c. June 21

In May we celebrated Mother’s Day. Do you know that we 
also have Father’s Day? It is a special day to celebrate father-
hood as well as your father's contribution to your life. It is 
very popular in the USA. Many people give presents, cards  
or cook their dad a special meal.  

4. When do we celebrate Father’s Day?  
a. the first Sunday of June
b. the second Sunday of June
c. the third Sunday of June 

The summer solstice (the June solstice) occurs when the 
Sun reaches both its highest and northernmost points in the 
sky in the Northern Hemisphere. (In contrast, the winter sol-
stice in the Southern Hemisphere is when the Sun is at its 
lowest point in the sky.) Therefore, it doesn’t always occur  
on the same date. 

Letní slunovrat nastává, když Slunce dosáhne nejvyš-
šího a nejsevernějšího bodu na obloze na severní polokouli. 
(Naopak, na jižní polokouli dosáhne slunce nejnižšího bodu.) 
Proto není vždy ve stejný den.

5. When does the summer solstice occur 
this year? Try to find out!

a. June 20
b. June 21
c. June 22 

Everything was said and done,  
now it’s time to have summer fun!
Enjoy your summer holidays!
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Anglická luštěnka

Německá 
luštěnka

Najdi 8 destinací, 
kam můžeme jet 
na dovolenou

Makrónka

Jetel 

Motýl

Dům

Jetel 

Růže

Kopretina

Pampeliška

Šeřík

Vlčí mák

často

jezdit na koni

červená

 malý

deset

 slunce

Autorka:

Autoři:

Stela Vaníčková z VIII. A

Daniel Čalkovský, Jakub Hajzler a Ondřej Lukavský ze VII. B

Redakční tým Bédy při ZŠ B. Smetany
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1. část tajenky

  X – III = 

 2 – 9 . (-2) = 

řecké písmenko α 

120 stupňů je úhel  …

VIII – VI = 

XIII + VII = 

200 % z 0,5 =

řecké písmenko  γ

řecké písmenko  ω

1 000 g = 1 …

4. část tajenky

XXIII – V =   

3 % z 200 = 

-(-22) : 2 = 

jednotka ha …

300 % z 5 = 

 odčítání jinak  …

0,5 + 1,5 . 3 = 

 jednotka hl …

XXXIII + XVII = 

5. část tajenky

 jednotka km 

   X + III =  

čitatel a jmenovatel jsou části …

100 cm = 1 …

- 9 + 4,5 . 2 = 

značka kilometru …  

  - 10 . (-2) =

2. část tajenky

XX-VI = 

L + L  =

 50 % z 22 = 

řecké písmenko δ 

2,5 . 4 =

řecké písmenko ε

3. část tajenky

 C – XC = 

0,5 % z 1600 = 

násobení jinak …

- 3,5 . (2 - 4) = 

 M – CMXCIX =

 - 5  + 4 . 2 =

    -2 . (-5) + 10 =

řecké písmenko β 

Dnes se podíváme na krásný zámek a hrad, jehož obraz se odráží v hladině rybníka  
(1. část tajenky). Rozprostírá se na ploše 320 ha, má 320 místností, které se otvírají 500 klíči  
a 10 000 uměleckých předmětů. V zahradách byl postaven hudební altán – (2. část tajenky), 
je ukázkou vlašské renesanční kultury. K nejcennějším částem patří Královský palác, kaple 
sv. Ducha (3. část tajenky) a dvě věže (4. část tajenky) s černou kuchyní a (5. část tajenky).

Hledáme slavné české  
a moravské hrady a zámky

Autorka: p. uč. Iveta Kantorová
Hledaný zámek a hrad:
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Autorky: Simona Čalkovská a Nikola Kubátová ze VII. B

3 1 2 4 2 5 1 73 952 824 10

11 3 912 411 22 13

6

Pranostiky
přiřaď 
k sobě rýmy

Mrak

Pes

Barva

Klíč

Kůže

Láska

Kočka

Tužka

Skokan

Banda

Nos

Jídlo

Mouka

Růže

Čočka

Drak

Puška

Míč

Kos

Les

Panda

Mýdlo

Louka

Larva

Páska

Klokan
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Prázdninová 
osmisměrka

Autorka: Natálie Marková z VI. B
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Výherci z minulého čísla:
1616 

1. místo: Honza Antl, V. A
2. místo: Patrik Filipi, IV. B
3. místo: Natálie Marková, VI. B

1. místo: Karolína Kalousková, VI. B
2. místo: Sofie Šmídová, IV. B
3. místo: Hana Kolomazníková, III. B

1. místo: Natálie Marková, VI. B
2. místo: Lucie Knápková, VIII. A
3. místo: Jirka Holub, I. A

1. místo: Karolína Kseňáková, V. A
2. místo: Veronika Kutnarová, V. B
3. místo: Rebecca Preisnerová, IV. B

1. místo: Eliška Málková, VIII. B
2. místo: Laura Holubcová, VI. B
3. místo: Pepa Blažeňak, VIII. B

1. místo: Jirka Holub, I. A
2. místo: Vojta Kárník, V. A
3. místo: Hana Kolomazníková, III. B

1. místo: Adam Jobák, VI. B
2. místo: Leona Frišová, IX. A
3. místo: Tereza Holubová, IV. A

Petr Vlček, VIII. A

Veškerá řešení soutěží vhazujte do Bédovy 
schránky nejpozději do středy 19. června 2019.
Pozor: Řešení každého úkolu pište na samostatný  
papír, uveďte své jméno a příjmení.

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 13. června 2019. 
Uzávěrka dalšího čísla je středa 19. června 2019. 
Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o. 5. května 1010, 
563 01 Lanškroun. Evidenční číslo: MK ČR E 22723.

Soutěž ke Dni dětí s názvem „Den s Bédou“ proběhne ten-
tokrát v pondělí 3. června 2019. Podrobnosti z konání této 
akce přineseme v zářijovém čísle našeho školního časopisu. 
Děkujeme za finanční podporu i dárkové předměty škole, 
SRPŠ z. s. a všem sponzorům uvedeným níže.

i

Lambada

Obrázek na vybarvení

Obrázek na vybarvení pro druhý stupeň

English page
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Str. 3
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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

Petr Vlček, VIII. A

Sofie Šmídová, IV. B
Anglická luštěnka (Family)

Najdi 9 anglických slov 
(frog, one, bear, cat, banana, break, iron, dog, jump, two, dot)

Německá luštěnka (Muttertag)

Jakubův (po)velikonoční kvíz (Svátek)

Hrady a zámky (Helfštýn)

Pranostiky (Studený máj – v stodole ráj)Str. 20

Str. 21

Str. 21

Str. 21

Str. 22

Str. 23

(1a, 2b, 3a, 4c, 5b)

Den s Bédou

Redakční tým Bédy při ZŠ B. Smetany


