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Vybarvi obrázek 

Autorka: Stela Vaníčková z VIII. A

tentokrát Lumír Olšovský

Známé osobnosti
zdraví Bédu
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Čtvrté třídy měly letos velký úkol – uspořádat vánoční  
a valentýnský jarmark v České spořitelně. Od září obě třídy 
vyráběly tematicky zaměřené výrobky na prodej. Na stán-
cích se objevily výrobky z keramiky, přírodního materiálu, 
zdravé dobroty, bylinky, mastičky atd. Také rodiče pomohli 
v obou třídách. Napekli spoustu slaných i sladkých dobrot. 
Oba jarmarky byly velice úspěšné – děti si vydělaly na výlet 
do Prahy a zbyl i finanční příspěvek pro útulek v Dolním 
Třešňovci.

Jarmarky 
čtvrtých tříd

Autoři: žáci 4. ročníků ZŠ B. Smetany
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Valentýnský 
jarmark IV. B

V pondělí 11. února 2019 měli žáci třídy IV. B Valentýnský 
jarmark v České spořitelně. Na podzim nás navštívily paní 
z České spořitelny a nabídly nám půjčku 3 000 Kč, abychom 
uspořádali jarmark. Paní učitelka koupila věci na výrobky. 
Když jsme přišli do České spořitelny, tak jsme chystali 
stánky na prodávání, tombolu, malování na obličej a další 
věci a valentýnské dobroty. Když jsme měli všechno při-
chystáno, tak už chodili lidé a děti. Jako první přišly děti  
z naší školní družinky. Měli jsme dva dorty, jeden z nich kou-
pil v dražbě pan místostarosta za 1 000 Kč. Druhý si v dražbě 
koupily paní z České spořitelny. Pan starosta nám svůj 
dort věnoval. Když jarmark skončil, tak se počítaly peníze. 
Vydělali jsme si 30 146 Kč! Jarmark se nám všem líbil.

Autoka: Veronika Moravcová ze IV. B
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Lyžák 
čtvrťáků

Na již letos třetí lyžařský výcvik odjely v pondělí 18. února 
2019 obě čtvrté třídy. Letošní rok byl opravdu unikátní – jelo 
28 začátečníků! První dva dny to byl opravdu boj, kdo koho 
bude poslouchat. Jestli lyže lyžaře nebo lyžař lyže. Třetí den 
si už ale všichni hory i lyžovačku užívali! Zažila se spousta 
legrace při hrách, na karnevalu, u soutěží, ale i při samém 
lyžování. 

Takže závěr – lyžák byl super a za rok 
opět AHÓÓÓJ na Dolní Moravě.

Naše básnická tvorba:

O lyžáku                                                                                        
Na lyžáku príma je,                                                                                                                          
dobře se tu lyžuje.                                                                        
Když spadneme, nevadí,                                                              
obědy jsou moc dobrý,                                                                 
pan kuchař je moc hodný.
S Danem se hry dobře hrají,
všichni se u toho smějí.

Lyžák
Lyžák – to je príma, 
skvěle si tu užíváme,
skvělý pocit z toho máme.
Zábava je na kopci,
máme z toho legraci. 
Příští rok jedeme zas,
těšíme se na vás.

Autoři: žáci čtvrtých tříd
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Lyžařský 
výcvik 4. tříd 
očima dětí

Sraz byl v 8.30 u školy B. Smetany. Na hory jsme se moc 
těšili. Po příjezdu jsme vybalovali své věci. Hotel byl moc 
pěkný, v něm běhal hodný a přítulný pes. Pokoje také byly 
moc pěkné. Každý den jsme měli přednášky a z nich jsme 
psali test. Během lyžáku jsme měli karneval. Na svahu 
jsme se naučili stát na lyžích, lyžovat, někdy jsme padali 
jako hrušky. Počasí bylo krásné. Po cestě domů jsme se 
těšili na rodiče, někteří tam už čekali a někdo tam čekal 
hodně dlouho.

Před odjezdem jsme měli sraz ve škole. Paní učitelka 
vybírala důležité papíry. Poté jsme začali nakládat lyžař-
ské vybavení společně s kufry. Lyže jsme naložili do 
auta. Následně jsme nasedli do autobusu a zamávali rodi-
čům. Během cesty se nic zvláštního nestalo. Po příjezdu 
jsme odnesli naše věci do pokoje. Na pokoji nás bylo osm. 
Společně s Kubou Arbanem jsme spali na dvoupatrovce. 
Byli jsme ubytovaní v penzionu Heřmanice. Po vybalení 
věcí jsme jeli na Dolní Moravu lyžovat. Ještě předtím jsme 
byli rozděleni do 4 družstev. Já jsem byl v modrém druž-
stvu. Každý den probíhal téměř stejně. Ráno jsme měli k 
snídani švédský stůl. Potom jsme jeli lyžovat, po návratu 
z lyžování jsme měli oběd a následně byl polední klid, 
potom svačina, přednášky, pouštění videí a večeře. Po 
večeři probíhala vzájemná návštěva pokojů. Večerka byla 
v devět. Kromě lyžování mě bavilo všechno. Sbalili jsme si 
věci a odjeli domů. Po příjezdu nás uvítali rodiče.

Rebecca Preisnerová ze IV. B

Filip Stejskal ze IV. B
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Návštěva  
olomouckého divadla

Do Moravského divadla v Olomouci jsme se v pátek 22. 
února 2019 vydali na oblíbenou a známou komedii Sluha 
dvou pánů slavného italského dramatika Carla Goldoniho. 
Na olomouckém jevišti se v roli sluhy Truffaldina předsta-
vil Roman Vencl (v Národním divadle v Praze hrál tuto roli 
Miroslav Donutil). 

Několik názorů žáků:

„Divadlo se mi líbilo, bylo to nejlepší divadlo, které jsem 
kdy viděl. Moc jsem si to užil.“

„Toto divadlo bylo úplně jiné oproti ostatním. Bylo zábavné 
po celou dobu představení. Chtělo by to více výletů na 
taková představení. Bylo to nejlepší divadlo, na kterém 
jsem kdy byl. Moc jsem si to užil.“

„V první části mě divadlo moc nebavilo, ale ve druhé to 
byla docela sranda, takže jsem rád, že jsem tam jel.“

„Abych řekla pravdu, ze začátku mi to přišlo nudné a 
zdlouhavé, ale po přestávce to rozhodně začalo být zají-
mavější. Navíc jsem tomu zpočátku moc nerozuměla. Ale 
jinak to bylo hezké, oceňuji herce, protože byli vtipní a 
bylo vidět, jak si hraní užívají. Takže bych někdy určitě jela 
znovu.“

„Divadlo bylo nádherné, každou chvíli se někdo smál. Bylo 
dobře zpracované, avšak někdy až moc dlouhé. Celkově se 
mi toto představení velmi líbilo.“

„Divadlo se mi velmi líbilo. Přišlo mi to vtipné. Ráda bych 
jela znovu.“

„Toto divadlo se mi líbilo ze všech divadel, co jsem kdy 
viděla, nejvíc. Bylo strašně zábavné a vtipné. Ráda bych 
tuto akci zopakovala.“

Autoři: žáci VIII. A
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Divadelní centrum  
ze Zlína opět  
v Lanškrouně
Anglické představení Jack and Joe

Ve čtvrtek 7. března 2019 se pro žáky VIII. a IX. ročníku 
výuka anglického jazyka přemístila na sál lanškrounského 
zámku, kde proběhlo představení Jack and Joe. Žáci se v pře-
dešlých hodinách ve škole seznámili s hlavní slovní zásobou 
představení a zkusili si také vymyslet scénář samotného 
příběhu, o kterém měli jen pár informací. Věděli, že Jack a 
Joe jsou dvojčata a příběh se bude odehrávat v USA. Dalšími 
indiciemi byl les, houby, jed, multifunkční nožík, benzínová 
pumpa, bomba či sekačka na trávu. Příběh byl plný postav 
charakterizujících život v USA. Nečekané zvraty dodávaly 
hře dynamiku a žáky rozhodně vtáhly do děje. Musím také 
ocenit skvělou improvizaci. Divadelní představení bylo 
velice povedené a věřím, že i žákům se líbilo. Dojem kazili 
pouze žáci z jedné školy (ne z Lanškrouna), kteří při předsta-
vení v klidu pojídali chipsy, sušenky, používali mobily, neu-
stále rušili a při odchodu si po sobě ani neuklidili. Určitě se 
ale budeme těšit na další povedená představení.

Názory žáků:

„Divadlo bylo mnohem lepší než minulé ročníky. Nejlepší 
byl ten kulisák z Moravy.“

„Divadlo bylo super, hlavně ty české části byly velice 
vtipné.“

„Nejlepší byla poslední scéna s motorkářem a jeho přítel-
kyní. Kulisákovy vtipné hlášky byly taky super. Všemu 
bylo dobře rozumět, bylo to skvělé.“

„Nejlepší byla jízda na motorce, která se jim při jízdě roz-
padla (kulisa). Všichni byli vysmátí, super.“

„Líbilo se mi, že na začátku každé scény řekli potřebná 
slovíčka, která potom používali. Bylo to zatím nejlepší ang-
lické divadlo. Moc se mi líbilo a hlavně tomu bylo krásně 
rozumět.“

„Nevím, co se mi líbilo nejvíc, protože to bylo perfektní.“

„Divadlo se mi líbilo. Oceňuji na hercích schopnost impro-
vizace ve scéně, kdy se jim rozpadla motorka.“

Anglické představení A Silly Bear
Divadelní centrum ze Zlína si pro nás připravilo činoherní 

anglicko – českou pohádku A silly bear s veselými písnič-
kami. Je to skvělá učební pomůcka zejména pro začátečníky. 
A tak se v pátek 8. března 2019 vydala III. A do Kulturního 
centra v Lanškrouně, aby zhlédla adaptaci bulharské 
pohádky o hloupém medvědovi a chytrém farmáři. Pohádka 
vychází z jednoduché anekdoty, kde hloupý, hladový med-
věd a šikovný farmář spolu každoročně hospodaří a samo-
zřejmě vyhraje ten moudřejší a šikovnější. Třeťáčci se na 
představení předem připravovali. Díky zaslaným materiá-
lům se děti mohly seznámit se slovní zásobou a vyslechnout 
i ukázky z písniček, které v pohádce zazněly.

Postřehy dětí:

Byli jsme v divadle na pohádce o hloupém medvědovi. 
Divadlo bylo česko-anglické. Hráli tam tři postavy. Byla 
to liška, medvěd a pán. Medvěd měl po zimě velký hlad, a 
proto chtěl sníst pána, ale ten mu vyhrožoval, že na něho 
zavolá myslivce. Ale potom se dohodli a začali spolu pěs-
tovat pšenici a brambory. Jenže když se měli podělit o 
úrodu, pán medvěda vždycky obalamutil.

Byli jsme v divadle. Jmenovalo se O hloupém medvědovi. 
Mluvili česky i anglicky. Bylo to o tom, že liška řekla med-
vědovi, ať sní člověka. Zpívali tam písničky. Bylo to sran-
dovní. Moc se mi to líbilo.

Byl tam medvěd, liška a pán. Medvěd měl hlad a ta liška 
mu řekla, ať jde sežrat toho pána. Medvěd za ním šel, ale 
pán mu vyhrožoval, že na něj zavolá myslivce. Mluvili ang-
licky a překládali do češtiny.

Divadlo se mi líbilo. Hlavně se mi líbil medvěd. Líbilo se 
mně, jak hráli a zpívali. Bylo fajn, že mluvili nejen ang-
licky, ale i česky.

                                                                                 

Veronika Hubálková

Týna Pluhařová

Dominik Pecháček

Petr Langer

Autoři: Martina Fiebigerová a žáci
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S projektem 
OUT via ICT 
v Portugalsku

V neděli 17. února 2019 se skupinka pěti žáků a dvou peda-
gogů vydala vlakem z lanškrounského nádraží na dlouhou 
cestu. Naším cílem bylo malé městečko Airaes v Portugalsku. 
V tomto malebném městečku jsme strávili celý týden spolu 
s našimi kolegy a žáky z Itálie, Litvy, Španělska, Turecka a 
Portugalska, abychom pokračovali v práci na společném 
projektu Once Upon a Time via ICT. Tento projekt je realizo-
ván za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Portugalsko z mého pohledu 

Když jsme dne 17. 2. 2019 vyjeli do Portugalska, všichni 
jsme se samozřejmě těšili, ale zároveň jsme věděli, že 
cesta nebude příjemná. Když jsme dorazili, na první 
pohled Portugalsko nevypadalo zrovna nejlépe, ale když 
jsme potkali naše hostitelské rodiny, hned jsme zjistili, že 
zdejší lidé jsou velmi příjemní. Když jsme přijeli „domů“, 
byli jsme rádi, že máme WiFi 100mb/s a dům se nám líbil. 
Den po příletu jsme si ve škole udělali přátele, na které 
nikdy nezapomeneme. Další dny byla nějaká práce na 
příběhu, která nás moc nebavila, ale vždy, když jsme jeli 
na výlet, užili jsme si to. Nejhezčí bylo samozřejmě Porto, 
jelikož jsme navštívili pár zajímavých památek a vinici 
(bohužel jsme nedostali napít). Takže Portugalsko je nád-
herná země a žijí tam skvělí lidé.

Podle mého názoru byl celý "výlet" fakt super a zajímavá 
zkušenost, protože už jenom dopravit se do Portugalska, 
bylo samo o sobě docela zajímavé. Po příjezdu jsme byli 
všichni unavení a hlavně nervózní, ale nakonec jsme 
vůbec nemuseli být z čeho. Hostitelské rodiny se o nás 
všechny pečlivě staraly a byly velmi milé, ochotné a pří-
větivé. Hned druhý den nás čekalo "slavnostní přivítání" a 
prohlídka školy, kde jsme si našli spoustu nových přátel, 
jak z Portugalska, tak i z ostatních zemí, se kterými jsme 
si za ten týden stihli vybudovat takové to "přátelské pouto", 
takže loučit se s nimi bylo potom velmi těžké a už teď se 
nám po nich velmi stýská, ale jak by řekla jedna naše por-
tugalská kamarádka: „Vzdálenost znamená tak málo, když 
přátelství znamená tak moc." V Portugalsku jsme navští-
vili spoustu zajímavých a krásných míst, ale nejvíce se 
mi  líbilo přístavní město Porto - krásná architektura, moc 
mílí a přátelští lidé a podle učitelů výborné portské víno. 
Portugalsko je podle mě velmi krásná země, a tak jestli 
někdy budete mít tu možnost se tam podívat, neváhejte, já 
sama bych tam zůstala ještě klidně další týden. 

Ondřej Žák z IX. B Sabina Obešlová z IX. B

Jakub Špatenka z IX. B

Viktorie Vašíčková z IX. B

Hned po příjezdu na nás čekal velký autobus, jen pro nás. 
Jelikož jsme byli unaveni po dlouhé cestě, tak jsme se sna-
žili usnout. Další den jsme strávili ve škole. Všude v budo-
vách byla zima. Oni jsou rádi, když mají doma zimu aspoň 
3 měsíce, protože normálně přes rok tam mají velké teplo. 
Navštívili jsme místo, kde se odehrávala jejich legenda. To 
místo leží ve městě Felguairaes. Byl to kostel na kopci nad 
městem. Celkově se mi v Portugalsku líbilo, protože to pro 
mě byla nová zkušenost a nová kultura, kterou jsem mohl 
poznat. Noví lidé a jiný systém školství.

Bylo velmi zábavné poznat novou zemi. Skoro každý den 
jsme chodili do školy, kde jsme pracovali na příbězích 
nebo legendách, pracovali jsme ve skupinkách s dětmi z 
ostatních zemí a odpoledne jsme pak společně jeli na výlet. 
My jsme se nejvíce bavili s Portugalci, kteří byli velmi milí 
a když my jsme byli stranou, oni za námi přišli a šli s námi 
hrát hry nebo si povídat (každý z nás má určitě o několik 
desítek followerů na instagramu víc ☺). Já jsem měla super 
rodinu – můj hostitel byl malý Afonso, který měl bratra 
Luise a sestru Franciscu, a celý týden mi nosil bonbony. 
Šokující ale bylo, že doma chodí v botách a mají tam zimu – 
netopí. Z celého týdne máme spoustu zážitků, vzpomínek 
a napsaných hlášek, které bychom, nebýt Erasmu, nikdy 
nezažili. 
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Okrsková kola 
v basketbalu

7. 3. a 12. 3. 2019 se utkala družstva IV. kategorie (žáků a 
žákyň) v basketbalu. V našem okrsku byly nalosovány 4 
týmy chlapců (ZŠ Jablonné nad Orlicí, ZŠ B. Smetany, ZŠ 
H. Čermná a ZŠ Králíky) a 3 týmy dívek (ZŠ B. Smetany, ZŠ 
H. Čermná a ZŠ Jiráskova). V zápasech chlapců se proje-
vila "zbrklost" při hře a nepřesná střelba, ale i bojovnost a 
enormní snaha. Na turnaji bylo vidět, že touhu zvítězit měl 
každý tým. I přes všechnu snahu a um jsme obsadili 4. místo. 

Děvčata si poradila s okrskem na výbornou. Pohledná kom-
binační hra a přesná střelba znamenala vítězství ve všech 
zápasech (4) - 1. místo. Všem zúčastněným dívkám patří 
dík za hru na hranici jejich fyzických možností. Bohužel si 
děvčata, z důvodu nedostatku hráček připravených k zápa-
sům, nemohla vyzkoušet okresní kolo.

Autor:  p. uč. Pavel Dobšíček
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Rozhovor: 
Martin Sobotka

Martin Sobotka (*28. 11. 1970) pochází z Prahy. Od dětství 
se věnuje dabingu, od raného věku se pohyboval v záku-
lisí Národního divadla, kde jeho matka tančila jako sólis-
tka baletu. Vystudoval Pražskou konzervatoř obor hudebně-

-dramatický. V současnosti působí v Divadelní společnosti 
Háta a v Hudebním divadle Karlín. Nejvíce času stále věnuje 
dabingu, jeho hlas známe ze stovek rolí v různých filmech 
a seriálech (Teorie velkého třesku, Červený trpaslík, Jurský 
park, Myšák Stuart Little, Piráti z Karibiku, Šmoulové,….)

Chodil jste do školy rád, nebo jste bral 
školní docházku jako nutné zlo?

Rád, to je opravdu silné slovo. Určitě jsem se těšil na kama-
rády, určitě na spolužačky. Určitě na přestávky, protože to 
bylo vždycky hodně legrace. Nepatřil jsem mezi úplně zlo-
bivé žáky, ale určitě mezi ty, se kterými byla zábava a mezi 
ty, jenž zábavu dokázali vymyslet a vytvořit. Těšil jsem se 
na hlavní přestávku (to už dnes asi není), kdy jsme chodili 
dokola po chodbě a svačili. Tam se dělo hodně lumpáren. 
Tam se poprvé obchodovalo a vyměňovalo jídlo, pití. Nebyl 
jsem moc soustředěné dítě. První roky mi učení moc nešlo a 
dále s obtížností učiva se to vůbec nezlepšovalo. Jednou mi 
hrozila i čtyřka, pochopitelně z matematiky, a tak se rodiče 
rozhodli, že musím chodit na doučování. Prakticky celou 
školu jsem dohnal až v sedmé třídě a na přijímací zkoušky 
jsem už byl připraven jako jedničkář a dokonce jsem pomá-
hal kámošům s vysvětlováním látky.

 
Jaké předměty patřily k vašim nejoblíbenějším? 

Ano, na některé předměty jsem se také těšil. Vedle toho, že 
jsem musel plnit úkol baviče třídy, hlavně při ruštině (vždy 
když bylo nejhůř, tak přemluvili spolužáci ruštinářku, aby 
Sobotka něco zazpíval, nebo zarecitoval, čímž vznikl ještě 
nějaký čas na napsání taháku na slovíčka)..jsem měl rád 
zeměpis, tělocvik (chodil jsem do sportovní třídy, takže tělo-
cviku jsme měli hodně), a možná ke konci základní školy 
trochu český jazyk.

 
Měl jste oblíbenou učitelku/učitele?

Asi ano. Ale určitě si pamatuju tavaryš učitělnicu Galinu 
Valentinovnu Šťoviček, která mě učila jak na základní škole, 
tak posléze i na pražské konzervatoři, ruský jazyk.

 

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Dabing dělám od svých osmi let, od roku 1978, takže jsem 

určitě chtěl dělat dabing, asi být hercem, možná trochu zpě-
vákem.. a to všechno kvůli holkám, dívkám, ženám.. Nevěděl 
jsem, že se mi to splní.

 
Máte nějakou vtipnou historku ze školních let? 

Vtipná historka… Museli jsme odebírat ruské noviny. 
Vždycky když přišly, o přestávce se srolovaly do ruličky 
a mlátili jsme se tou tiskovinou hlava nehlava, jako 
neandrtálci.

To, že jsem často, abychom se neučili, musel zpívat, recito-
vat, nebo říkat vtipné povídky, které jsem se naučil z desek 
nebo rádia, mi také nepřipadá nevtipné.

 
Co byste popřál nebo vzkázal našim žákům?

Popřál bych jim hodně štěstí!...
 Aby je bavilo ve škole alespoň něco, toho něčeho aby se 

chytli a soustředili se na to. Aby nemuseli říkat ,, já nevím“ 
nebo ,,mně je to jedno“. Aby sportovali jak to jen jde. Aby se 
zajímali, co se děje ve světě. Nemyslím úplně politiku. Aby 
se nebáli s čímkoli svěřit. A aby měli spokojené, a dobře 
ohodnocené, učitele. Nejen finančně. 

 

Děkuji za rozhovor.
 

Autor rozhovoru: Martina Komrsková, AP

Zpracovala: Martina Komrsková, AP
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Rozhovor: 
pan místostarosta 
Miloš Smola

Vzpomínáte rád na školní léta?
Velice rád, ale spíše na kamarády a lumpárny, které k dět-

ství neodmyslitelně patří.

Jaké bylo vaše vysněné povolání?
Chtěl jsem být potápěčem, což se mi splnilo a celých tři-

náct let to bylo také i mým povoláním. Dodnes jsem aktiv-
ním instruktorem potápění.

Vrátil byste se do svých dětských let?
Každá etapa v životě má své, dnes bych už neměnil, mám 

úžasnou rodinu a kdybych se vrátil v čase, tak bych o ni 
vlastně přišel, že…? 

Co děláte ve volném čase? Jakého máte koníčka?
Jak jsem již uvedl, rád se potápím a rád to spojuji s filmová-

ním. Vodní záběry tisíců ryb a mohutných korálů jsou prostě 
nádherné. Občas také hraji na kytaru, dřív jsem byl i členem 
místní kapely. 

Jaký je Váš celoživotní sen?
Nevěřím na sny, žiju přítomností. 

Co Vám vadí na ostatních lidech?
Nepřísluší mi říct, co se mi nelíbí na druhých. Začít s kri-

tikou musíme vždy u sebe. Pohled na druhé je jenom v naší 
optice, ti kteří jsou mnohdy zatracováni a nenáviděni, jsou 
druhými obdivováni a milováni.  

Líbí se Vám práce místostarosty?
Ano, líbí, jinak bych to nedělal. Je to životní zkušenost, při 

které máte možnost pracovat pro lidi a město.

Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Těší mě především rodina, děti a vnoučátka. V poslední 

době dostavba našeho kulturního domu.

Jaký je Váš názor na školní časopis?
Máte můj obdiv a respekt.  Byl jsem mimo jiné i u zrodu 

městských novin. A vím, že je nutná obrovská trpělivost a 
zapálení, ale především ta práce Vás musí bavit. Z Vašeho 
časopisu cítím, že tomu tak je.

Co byste vzkázal žákům naší školy?
Na naší škole jsem zažil nejkrásnější chvíle mého dětství. 

Přeji Vám, abyste v životě byli aktivní, pracovití, čestní a s 
úsměvem vzpomínali na společně prožité chvíle na základní 
škole.

Nyní stručně:

Oblíbený film: Patriot
Oblíbéná filmová pohádka:  Dařbuján a Pandrhola
Oblíbený autor: František Kožík
Oblíbený zpěvák: Bryan Adams – Please Forgive Me     
Olíbený herec: Mel Gibson, Jiří Sovák
Oblíbená značka auta: teď vlastním  
Citroen C3 – nejsem náročný
Oblíbené jídlo: svíčková
Oblíbený předmět ve škole:  samozřejmě tělocvik

Děkujeme za rozhovor.
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Rýmujeme 
s Recyklohraním

Autorka:

Autorka: Autor:

Tereza Blažeňaková, VIII. A

Adéla Mičková z VIII. A Krejčíř Jakub z VIII. A

S rýmy nejsou šprýmy aneb příběh vysloužilého elektra
Literární soutěž je u konce a my nyní čekáme na vyhlášení 
vítězů. Abychom si tento čas zkrátili, vybrali jsme pro vás 
jedny z nejzdařilejších prací. Děkuji všem, kteří věnovali čas 
úvaze nad danou tematikou a také paní učitelce Doubravské, 
která žáky k práci motivovala. Přeji příjemné počteníčko.

Zdravím Vás, moji elektroničtí a lidští přátelé! Povím vám 
můj příběh o tom, jak jsem se sem dostal.

Když jsem byl ještě nový, krásný telefon, koupil si mě v 
Americe jeden mladík. Jmenoval se Jack. Jack se se mnou 
chlubil ve škole, hrál se mnou nejnovější hry a dělal se mnou 
spoustu dalších zajímavých věcí.

Bohužel, postupně jsem stárl a chátral a brzy mě Jack pro-
dal na internetu a koupil si nový telefon.

Putoval jsem trajektem přes moře, až nás zastihla silná 
bouře a my, zmítáni větrem a vlnami, jsme ztroskotali na 
nějakém ostrově.

Tam nás našla jedna humanitární organizace. Zachránila 
posádku i nás. Zachráněné zboží darovali charitě.

Ale jelikož jsem byl plný mořské vody, tak jsem nefungo-
val. Předali mě sem, do recyklačního střediska, kde mě brzy 
rozeberou, roztřídí a znovu použijí.

Ale já jsem rád, že skončím užitečně a ne pohozený někde v 
příkopě u cesty.

Dobrý večer, vážení elektrospotřebiče! Vítejte ve večer-
ních televizních novinách. Co se dnes stane, vám právě teď 
povíme. 

Lidstvo opět útočí! Na skladišti našel jeden starší mrazák 
dvacet osm lednic a dva mobilní telefony. Jak neslýchané! 
Doteď se z toho ještě dostává. Je to katastrofa. Další pří-
pad – Někdo opět protestuje. Čtyři protestující mobily byly 
odvezeny do opraven, protože už nechtěly sloužit takovým 
lidem, kteří si jich ani nevážili. Máme tu rozhovor s jedním 
z protestantů: „Dobrý den, chtěl bych vám vysvětlit, proč to 
děláme. Mnozí z vás už to ví, ale někteří jedinci možná ještě 
nic netuší. Prožíval jsem to dlouhých pět let. Pět let toho 
strašného zacházení. Ti lidé by se už měli konečně zamys-
let. Někteří se tak sice nechovají, ale většina ano. Hlavně ti 
mladší! Chovají se k nám jako ke kusu hadru. Pouštějí nás z 
ruky, zkouší, co vydržíme, bijí do nás, sedají si na nás, potá-
pějí do vody a kdo ví, co ještě jiného. Prosím, pokud to někdo 
z vás lidí slyší, tak se prosím vzpamatujte. Chovejte se k nám, 
jako kdybychom byly vaše děti. A ještě jednu nejzásadnější 
věc. Když se vám poroucháme a odejdeme do říše vyslouži-
lých elektrospotřebičů, neházejte nás na skladiště. Můžeme 
sloužit i po našem skonání a to po recyklování. Na skládce 
se trápíme, ale Vy nás můžete ještě využít, než nás potupně 
zahodíte. Prosím, respektujte nás.“

Děkujeme moc, že jste to tu tak krásně pověděl. Mnoho lidí 
by si mělo vzít opravdu ponaučení. Zprávy jsou u konce a my 
se s vámi loučíme. Užijte si krásný zbytek večera. Na slyše-
nou u dalších večerních televizních novin.

 
Vaše spotřebiče

Autorka: p. uč. Martina Fiebigerová, koordinátora EVVO

Vysloužilý mobil 

Všechno to začalo v obchodě,
jen doufám, že neskončím v záchodě.
Šel jsem do velké vily
i moji kamarádi tam žili.

Mám to tady moc rád,
se všemi jsem kamarád.
Jmenuji se Mobílek,
někdy mně říkají motýlek.

Mnohokrát jsem už spadl
i zloděj mě ukradl.
Procestoval jsem celý svět,
fotil jsem i vzácný květ.

Teď už jsem starý dědeček
mám svůj vlastní domeček.
Už přestávám pomalu fungovat,
pořád mě musejí pumpovat.

Dnes jedu na opravu,
využili rychlou dopravu.
Už mě nešlo zachránit,
i když se zničení snažili zabránit.

Takhle to vše skončilo
musím říct, že mně to stačilo.
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English page
April -  April Fools’ Day and Easter
The name of April is derived from the Latin word 
aperit, which means to open. Trees and flowers begin 
to open – spring is coming. It is also believed that the 
month’s name is called after the goddess Aphrodite. 
The birthstone for April is the diamond 
which symbolizes innocence. 

Duben - dubnový den bláznů a Velikonoce
Jméno tohoto měsíce je odvozeno od latinského slova aperit, 
které znamená otevřít. Stromy a květiny se začnou otevírat, 
přichází jaro. Dalším výkladem je pojmenování měsíce po 
známé řecké bohyni Afrodité. Kamenem dle data vašeho 
narození je diamant, který symbolizuje nevinnost.

1. Do you know which the birth flower is for April?
a. daisy
b. primula
c. rose

2. Aphrodite was the famous goddess of which 
ancient nation? She was the goddess of 
love, beauty, pleasure and passion.

a. Egyptians
b. Romans
c. Greeks

Everybody knows April Fools’ Day which is 
celebrated annually by playing jokes, pranks and 
spreading hoaxes.  Newspaper, magazines and 
other media also publish fake stories or news. 

Každý zná Apríl, který se slaví každý rok různými vtípky, 
pranky a šířením nepravdivých zpráv. Noviny, časopisy a 
další média často publikují falešné příběhy či zprávy. 

Have you ever played a joke or prank on April Fools’ Day? 
Was it funny? You can tell us!

3. When do we celebrate April Fools’ Day?
a. April 1 
b. April 13
c. April 30

Easter is a Christian holiday that celebrates the belief 
in the resurrection of Jesus Christ. For many people it 
is a celebration of coming spring. Easter is a moveable 
feast –it is not celebrated on the same date every year. 

Velikonoce jsou křesťanské svátky, které oslavují 
vzkříšení Ježíše Krista. Pro mnoho lidí jsou to svátky 
přicházejícího jara. Velikonoce jsou pohyblivým 
svátkem – neslaví je vždy ve stejný den. 

What do you know about Easter 
traditions in Great Britain?
Co víš o velikonočních tradicích Velké Británie?

4. What pastry do people in Britain like to bake and eat at 
Easter? They are traditionally served on Good Friday 
(Velký Pátek). It is a kind of sweet bread with raisins and 
they have got a cross on top (symbol of Jesus Christ). 

a. Hot Cross Cakes
b. Hot Cross Buns
c. Hot Bread Crosses 

5. Very popular is a game in which adults decorate eggs 
and hide them for children to find. Chocolate eggs are 
also very popular nowadays. The children usually collect 
eggs in the basket. How do we call this exciting game? 

a. Easter Egg Hide 
b. Easter Egg Collecting
c. Easter Egg Hunt 

6. Another exciting game is a bit different. People take 
their decorated eggs to the top of a hill and let them 
fall down. The first egg at the foot of the hill is the 
winner.  How do we call this popular activity?

a. Egg Rolling
b. Egg Falling
c. Egg  Throwing

Autorka: p. uč.  Martina Fiebigerová

Enjoy spring, have fun, go for walks and try to gain some energy from the sun. 
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Autorka:

Autor:Autoři:

Tereza Blažeňaková z VIII. A

Adam Viskupič z IX. AZachariáš Jan Nový a Daniel Čalkovský ze VII. B

1. Kolikátý měsíc je duben?
a. 2.
b. 4.
c. 3. 

2. Doplň: Duben …
a. ještě tam budem
b. už lezem
c. pořád tu budem 

3. Kolik dní má 
měsíc duben?

a. 29
b. 31
c. 30

Kvíz: 
Duben

Citrusové ovoce oranžové barvy

Ořech, který roste na palmě

Prvek značky Cu

Chodí na Velikonoce

Antonymum ke slovu škaredá 

Má svátek 11. srpna 

Co barvíme na Velikonoce

Symbol Velikonoc v Německu

Velikonoční luštěnka

4. Kdy je v kalendáři 
Den Země?

a. 21. dubna
b. 22. dubna
c. 20. dubna 

5. Kdy se stala havárie 
v Černobylu?

a. 26. dubna 1986
b. 19. dubna 1986
c. 23. dubna 1986

Německá 
luštěnka
Velký

Nůžky

Dveře

Jít

Čtvrtek

Devět

Jedenáct

Plnicí pero

Červená

Propiska

Okno

Pravítko

Autoky: Aneta Jusková a Lucie Pásztóvá z VI. A

Anglická 
luštěnká

Vajíčko

Beránek

Ovce

Králík

Oheň

Dekorace
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 u rovinných útvarů určujeme obvod a …

ve stupních měříme …

jmenovatel a čitatel tvoří … 

  odčítání jinak …

v matematice označujeme písmenem o …

o = a + b + c  je vzorec pro obvod …

20 : 6 = 3 ( … je 2)         

–8 . (–8) – 6. (–6) = 

4 % z 500 = 

25 % z 60 =

VIII – III = 

XX – V = 

XXIII – XXII = 

VII + V = 

XI + IX = 

jinak podíl …. 

XI – IV = 

XIII – V = 

III + VII = 

XXIII – XVII = 

VII – III = 

Dnes se podíváme na jeden z nekrásnějších hradů nejenom u nás, ale i celé střední Evropy. 
Silueta hradu je vidět již z velké dálky, hlavně díky nápadné, asi 60 m vysoké, věži zvané 
Hláska. Hrad byl založen ve 14. století, jeho prvním majitelem byl (1. část tajenky). Dochovaly 
se zde Rytířský sál, Sloupová síň, Lovecká síň s trojnásobně valenou klenbou, dva funkční 
(2. část tajenky) a padací mříž. Hrad si oblíbili i filmaři, názvy některých pohádek najdete v 
poslední tajence (3. část tajenky).

Hledáme slavné české  
a moravské hrady a zámky
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Autorka: p. uč. Iveta Kantorová
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0,01 m = 1 …
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Hledaný hrad:

Autorka: Tereza Polášková z VIII. A

Osmisměrka
Velikonoce

Pomlázka

Vajíčka

Koledníci

Slepice

Les

Kočka

Čokoláda

Kuře
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Oko

Led
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Loket
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pořádá 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

 

 

 
 

   Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky, jejich rodiče i veřejnost. 

  12. 12. 
2018 

 

 

 

 

23. 1. 
2019 

20. 2. 
2019 

20. 3. 
2019 

10. 4. 
2019 

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

 

 

 

 

 

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

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

HRY S POHYBEM                                     
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 

Autorky: Simona Čalkovská a Nikola Kubátová ze VII. B

31 5 10 124 92 6 11 118 1 67 5 134 9 2

Pranostiky
přiřaď 
správné  
dvojice

Nůžky

Lepidlo

Pravítko

Ořezávátko

Kružítko

Propiska

Penál

Sešit

Tužka

Kazeta

Dveře

Tabule

Guma

das Lineal

das Mäppchen

das Heft

die Kassette

der Radiergummi

der Zirkel

die Schere

die Tafel

die Tür

der Klebstoff

der Bleistift

der Spitzer
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Výherci z minulého čísla:
2020 

1. místo: Honza Antl, V. A
2. místo: Tereza Blažeňaková, VIII. A
3. místo: Adriana Jurečková, IV. B

1. místo: Viktorka Břízová, II. B
2. místo: Natálie Faltusová, V. B
3. místo: Jiřík Holub, I. A

1. místo: Natálie Marková, VI. B
2. místo: Adam Jobák, VI. B
3. místo: Natálie Vašíčková, VI. A

Bohužel nemá výherce

Veškerá řešení soutěží vhazujte do Bédovy 
schránky nejpozději do středy 17. dubna 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 28. března 2019. 
Uzávěrka dalšího čísla je středa 17. dubna 2019. 
Tisk zajišťuje: TG TISK s. r. o. 5. května 1010, 
563 01 Lanškroun. Evidenční číslo: MK ČR E 22723.
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Lambada

Obrázek na vybarvení pro první stupeň

Obrázek na vybarvení pro druhý stupeň

Světový den vody 

Str. 2

Str. 3

Str. 3

Str. 11

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

Týna Pluhařová, III. A

Petra Skalická, VIII. B

Lucie Knápková, VIII. A

Karolína Laichterová, V. B

David Hejcman, V. B

Hana Kolomazníková, III. B

Petr Vlček, VIII. A

Laura Holubcová, VI. B

Markéta Anna Šteflová, IV. A

Petr Vlček, VIII. A

Karolína Kseňáková, V. APřírodovědná luštěnka (Jelen evropský)

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

Německá luštěnka (März)

Anglická luštěnka (Under)

Najdi 6 německých čísel (eins, zehn, drei, zwei, vier, elf)

Najdi 6 anglických slov (friend, house, phone, black, dog, broken

Sportovní kvíz (1c, 2b, 3c, 4b, 5e, 6a)

Jakubova březnová luštěnka (Sněženka)

Březnová luštěnka (Ekologie)

Hrady a zámky (Český Krumlov)

Pranostiky (Březen – za kamna vlezem)
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Str. 14

Str. 14
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Str. 16

Str. 16

Str. 17

(1b, 2b, 3b, 4c, 5c, 6a, 7c, 8b, 9c, 10c)


