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Vybarvi obrázek

Napiš své jméno, příjmení a třídu,
vhoď do Bédovy schránky
a možná vyhraješ.
Autorka:

Známé osobnosti
zdraví Bédu

Stela Vaníčková z VIII. A

tentokrát Simona Stašová a Vlastimil Horváth.
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Jarmark
žáků IV. A
Celý podzim jsme se snažili vzdělávat ve finanční gramot-

Mikulášský
den
Ve středu 5. 12. 2018 byl neobyčejný den. Už od rána jsme

nosti, navštívili jsme banku, vyráběli jsme výrobky a vymýš-

po celé škole slyšeli zvonění. K nám přišel Mikuláš, čerti

leli pozvánky.

a andělé až čtvrtou hodinu. Zatančili jsme píseň Andělé

Dne 27 listopadu 2018 se uskutečnil jarmark naší firmy

a zazpívali Ladovskou zimu. Mikuláš některé pochválil. Ti,

„Chytré hlavičky“ Ukončili jsme tak zapojení do programu

kteří zlobili, museli na chodbu a dělali kliky. Všichni jsme

České spořitelny Abeceda peněz.

dostali mikulášskou nadílku. Pak jsme se rychle přesu-

Jarmark se nám opravdu vydařil. Naším hlavním cílem

nuli do sportovního areálu FOREA, kde na náš čekal trenér

bylo vydělat si peníze na výlet a přispět kočičkám a pejskům

Zbyšek. Nejdříve nám vysvětlil pravidla, potom jsme hráli

v útulku. Bavilo nás prodávání, doplňování výrobků i chůze

různé hry. Všichni jsme úspěšně zdolali boulderingovou

s megafonem po náměstí. Všichni jsme se snažili a pomá-

stěnu. Moc nás to bavilo, byl to hezký zážitek.

hali si. Velice nám také pomohli rodiče i prarodiče.
S výdělkem jsme velice spokojeni, tržba překonala naše
očekávání. Akce se nám moc líbila, byla prostě super. Jsme
na sebe hrdí.

Autoři:

žáci IV. A a p. uč. Věra Kubelková

Autoři:

žáci V. B
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Výstava v muzeu - Vznik
Československé republiky
Naše třída V. B navštívila v pátek 16. 11. 2018 výstavu

Žáci si pro zájemce připravili otázky:

ke 100. výročí Československé republiky v lanškrounském
muzeu. Žáky nejvíce zaujala motorka Jawa 250 ccm, starodávná kola od firmy WILLY KATZER z Lanškrouna, vojenský

1. Kolik Němců žilo v Lanškrouně v roce 1918?
a.

5000

kufr legionáře Ježka, uniformy vojáků, sokolské kroje a cvi-

b. 2000

čební úbory.

c.

500

Dozvěděli jsme se také, že lanškrounské muzeum vlastní
část zlomku listu vrtule havarovaného letadla, ve kterém
zahynul Milan Rastislav Štefánik. Byl prvním členem československé vlády a ministrem války. Víte, že Československo
do 2. světové války mělo nejvyspělejší armádu?

2. Kolikrát byl T. G. Masaryk zvolen
prezidentem republiky?
a. dvakrát
b. pětkrát
c. čtyřikrát
3. Na které bankovce v letech 1927 -1944 byl T. G. Masaryk:
a. 1000 Kč
b. 5000 Kč
c. 100 Kč
4. Jak se jmenovala tajná odbojová organizace
založená E. Benešem, která předávala
prostřednictvím exilu tajné informace Dohodě?
a.

Maffie

b. Legie
c.

Mafie

5. Kdo napsal citát: „ Řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi.“
a.

Karel Kramář

b. T. G. Masaryk
c. J. A. Komenský
6. Kolik žáků výstavu navštívilo?
a.

500 žáků

b. 1000 žáků
c.

3000 žáků

V muzeu nás provázel pan Karel Uhlíř, kterému děkujeme
za zajímavé vyprávění a paní ředitelce Marii Borkovcové
za zpracování Průvodce k výstavě. Už se těšíme na další
vánoční výstavu.

Autoři:

p. uč. Jana Fryaufová a žáci V. B
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Šesťáci navštívili
olomoucké divadlo
V pátek 14. prosince 2018 jsme odjeli do divadla
na pohádku Královna Koloběžka První. Odjížděli jsme ráno
od školy v osm hodin. Než jsme vešli do olomouckého divadla, prohlédli jsme si vánoční trhy. Koupili jsme si punč,
trdelníky, čokoládové nářadí atd. V divadle to bylo super.
Někteří seděli v lóži a ostatní na balkóně. Všichni jsme si to
užili.
Autor:

Adam Jobák VI. B
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Krok za krokem
V úterý 20. listopadu 2018 se třída VI. A

zúčastnila

programu všeobecné primární prevence Cesty z cesty,
kterou organizuje Pedagogicko- psychologická poradna
Ústí nad Orlicí pod vedením odborných pracovníků poradny.
Z nabízených programů jsme pro šesťáky zvolili program
s názvem Krok za krokem. Jeho cílem je prevence rizikového chování v třídním kolektivu (agrese, šikana) a posílení
tolerance mezi žáky.
Názory žáků VI. A:
František Voborný

Cítil jsem se fajn, ale i když jsem se malinko bál, pracovali jsme jako opravdová třída, domluvili jsme se i bez
řečí a dali jsme to! A doufám, že nám to polepší třídní
kolektiv.
Vanesa Holubová

Bylo to super a Péťa a Monika to uměly. Potom mě docela
bylo líto, když jsem si uvědomila, jakou vlastně máme
třídu, doufám, že se zlepšíme nebo aspoň se budeme snažit to zlepšit. Když se budou snažit ostatní, tak určitě i já.
Hráli jsme spoustu her, které byly zábavné.
Martin Krejčíř

Super zážitek, hráli jsme různé hry a ještě místo vyučování! Už se těším na příští kurz a doufám, že to bude fungovat. Snad to stmelí kolektiv.
Monika Gloserová

Chvílemi jsem se sice nudila, ale i bavila. Byly to skvělé
učitelky, Péťa a Monča. Hlavně mě hodně bavila hra,
když jsme museli spolupracovat a docela jsem se divila,
že jsme to zvládli. Hráli jsme i jiné hry, které byly také
mega super. Moc mne ale nebavilo, když jsme byli ve skupinách a vymýšleli jsme věci, které bychom dodržovali
jako dobrá třída nebo jak bychom chtěli, aby naše třída
vypadala.
Aneta Jusková

Bylo to super. Hráli jsme různé hry. Bavila mě hra, jak
jsme se museli od největšího po nejmenšího seřadit
na laně bez mluvení a dotknout se země jen jednou
nohou.
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Ne návykovým látkám
Dne 20. 11. 2018 se celá naše třída zúčastnila programu
„NE návykovým látkám“. Přišly k nám dvě lektorky Martina

Filip Kutyň z VIII. A

Líbila se mi na tom programu spolupráce v týmech

a Petra, které nám vysvětlovaly, co je být závislý na návy-

a ještě to, jak jsme si ukazovali, jak říct ne člověku, co nám

kových látkách. Hráli jsme různé hry, povídali si, předváděli

nabízí drogy a alkohol. A nelíbilo se mi na tom to, že jsme

scénky a na závěr jsme si poslechli příběh o Kamile a její

si nemohli určit své skupiny. A taky uklízení po konci

závislosti.

programu.
Autoky:

Andrea Olenočinová a Stela Vaníčková z VIII. A

Jakub Mareš z VIII. A

Byl to velmi zajímavý program. Pár věcí jsem nevěděl
a klidně bych to zopakoval. Akorát jsem byl naštvaný, protože nám vzali 10 minut z polední pauzy.
Tereza Blažeňáková z VIII. A

Program se mi velmi líbil. Některé věci jsem už věděla,
takže když se to opakovalo a někdo se furt ptal, tak to bylo
moc zdlouhavé. Ale jinak to bylo zajímavé, mohla jsem se
zeptat na to, co jsem chtěla a taky proto, že jsem se něco
dozvěděla. Nejlepší byl ten poslední příběh, museli jsme se
nad sebou zamyslet, což mě bavilo.
Adéla Mičková z VIII. A

Program ,,NE NÁVYKOVÝM LÁTKÁM“ se mi velice líbil.
Přišlo mi, že lektorky Martina a Petra vystihly většinu
informací, které byly pro nás důležité. Také se mi líbilo
dobré zpracování programu, např. hry, které jsme hráli.
Do života mi to dalo to, že si nemusím ničit život jen tak
něčím nebo někým. Program mi taky přišel trochu k zamyšlení, což se mi líbilo. Dala bych tam více informací.
Pavel Bednář z VIII. A

Akce byla zajímavá a také velice poučná. Zbytečné to
rozhodně nebylo. Dalo mi to spoustu vědomostí a informací o závislosti jak na drogách, alkoholu, tak také
hazardu. Dozvěděl jsem se také, jaké následky mohou nést
závislí lidé, jako jsou např.: problémy finanční, psychické,
ale hlavně zdravotní.
Andrea Olenočinová VIII. A

Líbilo se mi, že s námi měly lektorky trpělivost a že nám
na všechny naše dotazy odpověděly. Asi jsem si nejvíc
užila, když jsme si mohli zkusit, jakými způsoby se dá
odmítat, i když to bylo krátké. Na konci nám jedna z lektorek vyprávěla příběh o středoškolačce Kamile, jak se
změnila, atd. Také jsme si měli napsat na papír 4 věci,
které jsou pro nás důležité. Postupně, jak Kamila ztrácela
nějaké hodnoty, tak jsme měli vyhazovat papírky. Klidně
bych si to dala znovu, moc se mi to líbilo!
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Exkurze v SŠ automobilní
v Ústí nad Orlicí
Jako každý rok se ve středu 28. 11. 2018 vydaly deváté
ročníky na exkurzi do Střední školy automobilní v Ústí
nad Orlicí, aby zjistili, jaké možnosti tato škola nabízí.
V rámci prohlídky školy si žáci prošli jak teoretické učebny,
tak dílny, ve kterých probíhá praktická výuka. Středoškolští
učitelé si pro naše deváťáky připravili řadu stanovišť s různými aktivitami. Naši žáci si tak mohli vyzkoušet, jak jsou
na tom se znalostmi pravidel silničního provozu. Závěrečné
zkoušky v autoškole by sice nikdo z nich nesložil, ale řada
žáků se za své znalosti vůbec nemusela stydět. Vždyť test
psali naprosto bez přípravy! Na dalším stanovišti si mohli
„zapařit“ na počítačích při automobilových závodech, což
byla pro mnohé žáky brnkačka. Ovšem stanoviště s trenažérem, to už bylo něco jiného. Správně se rozjet, dodržovat rychlost, udržet se na vozovce ve správném pruhu
a hlavně, nenechat si auto „chcípnout“, to už bylo umění.
Vrcholným zážitkem byla pro většinu žáků projížďka cvičnými auty. Tentokrát se sice museli spokojit s rolí spolujezdce, ale mistři za volantem jim svým stylem jízdy nabídli
takový adrenalin, že nadšení bylo veliké. Taková malá škola
smyku dokáže nabídnout větší zážitek, než ty nejnapínavější
závodní počítačové hry se super sporťáky. Naši žáci si z této
exkurze odnesli nejen spoustu důležitých informací o studiu,
ale i adrenalinových zážitků. Teď už jen zbývá rozhodnout
se, co že to vlastně chtějí v dalších letech studovat. SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí udělala všechno proto, aby žákům
ukázala, co jim může v rámci studia nabídnout.
Autorka:

p. uč. Tereza Mannová

Dne 28. 11. 2018 jsme jeli na Střední školu zdravotnickou
a sociální v Ústí nad Orlicí. Po příjezdu ke škole jsme šli
do sálu v umělecké škole, kde nás přivítali a rozdělili
do skupin. Poté jsme se přesunuli do SŠZ a plnili jednotlivé
úkoly. Nejprve jsme si vyzkoušeli, jaké to je být seniorem.
Na druhém stanovišti jsme resuscitovali „Andulu“ a vyzkoušeli práci s automatickým defibrilátorem. Na třetím stanovišti jsme poznali různé druhy terapií a zapojili jsme se
do muzikoterapie. U dalšího stanoviště jsme probírali zdravou výživu a problematiku kouření. U pátého stanoviště
jsme byli obeznámeni s prevencí HIV. Na předposledním
stanovišti nám budoucí zdravotní sestry přeměřily základní
životní funkce. U posledního stanoviště jsme si popovídali
se záchranáři a podívali se do sanitky. Nakonec jsme přešli
zpět do sálu, kde jsme si zasoutěžili s ostatními týmy.
Autoři:

Natálie Žabová a Adam Viskupič z IX. A
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Školní vzdělávací
exkurze do Vídně
Dne 6. prosince 2018 se žáci druhého stupně naší školy rozhodli opět podívat do Rakouska na vánoční Vídeň. Dlouhou
cestu nám zpříjemnila naše úžasná paní průvodkyně
a to nejenom v autobuse, ale i po celý den.
Cestou jsme viděli spoustu různých památek. První
zastávka byla před hranicemi v Mikulově na benzínové
pumpě. Ve Vídni jsme nejprve navštívili zámek Schönbrunn.
Prohlídka byla zajímavá. Probíhala tak, že jednotlivé místnosti byly očíslovány, každý z nás dostal ovladač, který byl
přizpůsoben k poslouchání o jednotlivých místnostech
a věcech v nich. Po prohlédnutí muzea jsme si mohli projít
trhy před budovou.
Potom jsme se znovu vrátili do autobusu a přejeli blíže
do středu města. Následovala kratší procházka městem. Obklopovaly nás různé sochy a hlavně veliké, překrásné budovy. Viděli jsme Hofburg, kočáry s koňmi, Chrám
sv. Štěpána a další hromadu zajímavých věcí, které u nás
jen tak nevidíme.
Potom jsme navštívili překrásnou cukrárnu Rosenberger,
kde si každý mohl koupit cokoliv chtěl (žáky zaujal hlavně
výtah :D). Nakonec jsme prošli další část města a s údivem si
vyprávěli o jednotlivých památkách.
Naše poslední zastávka byla na vánočních trzích před radnicí, kde jsme měli dvouhodinový rozchod. Pak už jen následovala dlouhá cesta zpět.
Chceme moc poděkovat paní průvodkyni za skvělé seznámení s Vídní a za celý tak úžasný výlet. Moc jsme si ho užili.

Autorka:

Denisa Celá z VIII. B
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Školní vzdělávací
exkurze do Drážďan
Brzy ráno jsem se najedl, teple oblékl a vyrazil ke škole.

Potom nám už nic nebránilo vyrazit na vánoční trhy

Autobus naštěstí přijel (i když s půlhodinovým zpožděním)

do blízkých Drážďan. Než jsme se však dostali přímo

a my všichni jsme se vměstnali dovnitř. Polovina lidí se sna-

na trhy, prošli jsme několik památek a krátce jsme se „poko-

žila dohnat dvě nebo tři hodiny spánku, druhá půlka jim to

chali“ výhledem na řeku Labe. Na trzích prodávali všechno.

však bohužel moc nedopřála. Cestou jsme nabrali ještě pana

Od kožených peněženek až po cukrovinky. Já osobně jsem

učitele a vyrazili už v plném počtu do Drážďan.

nic na Vánoce nekoupil, ale ostatní si nakoupili mnoho

V autobuse to podle mého názoru nebylo nakonec ani tak

dárečků pro celé příbuzenstvo. Později jsme vyrazili

nudné, jak jsem předpokládal. Vedli jsme zajímavé diskuze

do nákupního centra. Holky ocenily obchod s oblečením, my

o všem možném a hráli i nějaké jednoduché hry.

zase game stop, kde jsme nakoupili levné reklamní před-

Po příjezdu na zámek Moritzburg jsme se protáhli a vyrazili vzhůru k zámku. Přivítala nás průvodkyně a hned

měty nebo hry. Neocenitelný byl taky obchod s jídlem, protože už bohužel ze svačiny mi zbyly jen drobečky.

první věc nadchla především děvčata. Byly to kostýmy

Na zpáteční cestě k autobusu jsme za vytrvalého deště

z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Po nějaké době převlékání

ztratili cestu. Naštěstí se nikomu nic nestalo a za neustáva-

jsme se „vyškrábali“ po schodech do dalšího patra. Tam byly

jícího nadávání promoklých spolužáků jsme šťastně dorazili

také různě rozmístěné rekvizity a hry. Chvíli jsme si hráli,

k autobusu.

napsali děkovný dopis a pak jsme sešli dolů do přízemí,

Cesta zpět ubíhala pomalu, ale aspoň už nic nepřekáželo

kde byl obchod s pohlednicemi, jídlem a různými upomín-

spáčům. Dorazili jsme ke škole, rodiče již čekali a odvezli

kovými předměty. Mnoho dětí si koupilo něco na památku.

mne domů. Vysprchoval jsem se a pořádně vyspal. Výlet byl

Cestou zpět jsme se zastavili u schodů, na kterých ztratila

náročný, ale moc se nám líbil, viděli jsme mnoho zajíma-

Popelka svůj střevíček

vých památek a vánoční trhy byly opravdu krásné.

Autor:

Jakub Krejčíř z VIII. A
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Florbalové turnaje
– okrsková a okresní
kola 2018
Konec listopadu patřil florbalovým turnajům žáků a žákyň
II. stupně ZŠ. Více než 150 sportovců „bojovalo“ o postupová
místa do okresního kola, která budou v Brandýse nad Orlicí
(kategorie starších) a v Jablonném nad Orlicí (kategorie
mladších). Jak se vedlo našim? Starší žáci - 3. místo, mladší
žákyně - 4. místo. Vítězství jsme slavili v kategoriích starších žákyň a mladších žáků. Gratulujeme.
Dne 5. 12. 2018 proběhlo okresní kolo ve florbale starších žákyň. Tradičně se pořadatelství ujala Základní škola
z Brandýsa nad Orlicí. V zápasech jsme prokázali velkou bojovnost a snahu, bohužel to na lepší než páté místo
nestačilo. Myslím, že je to pro některé hráčky motivace
do budoucna, jak dokázat, že můžeme být lepší.
V úterý 11. 12. 2018 se mladší chlapci (6. - 7. ročník) zúčastnili okresního kola ve florbale, které se konalo v Jablonném
nad Orlicí. Hrálo se ve dvou skupinách každý s každým.
Skupina se nám příliš nepovedla a dvě porážky nebyly příjemné. Ve čtvrtfinále na nás čekal nebezpečný tým z Králík.
Kluci sehráli nejlepší zápas na turnaji - výhra 3:0. V semifinále a v boji o třetí místo jsme už neměli potřebné sportovní
štěstí. Celkové 4. místo není špatné.

Autor:

p. uč. Pavel Dobšíček
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Vaření
nás baví
Rádi bychom se s vámi podělili o několik kuchařských
receptů, které jsme si vyzkoušeli přímo ve výuce. Věříme,
že neodoláte a některý z receptů vyzkoušíte i vy sami.

Pečení perníčků
Žáci šesté třídy

• 0,5 kg hladké mouky
• 15 dkg moučkového cukru
• 15 dkg Hery
• 10 dkg medu
• 2 vejce
• 1,5 lžičky sody
• 1,5 lžičky koření na perníčky
• na potření 1 celé vejce
• vykrajovátka různých tvarů
Na těsto jsme všechny ingredience odvážili a vložili
do velké mísy a míchali umytýma rukama. Když bylo
těsto hotové, tak jsme ho dali na vál a rozváleli ho. Potom
jsme vykrajovali různé tvary, pokládali je na pečicí
papír a pekli v troubě devět minut při 200 stupních.
Hned po vytažení jsme perníčky potřeli rozšlehaným
vajíčkem. Perníčky jsme nechali vychladnout.
Ingredience na polevu:
• 1 bílek (1 vejce)
• 10-12 dkg moučkového cukru
• 1 lžička Solamylu
• pár kapek citrónové šťávy (citrón)
Bílek jsme smíchali s cukrem a citronovou šťávou se
Solamylem a šlehali elektrickým šlehačem tak dlouho,
až byla poleva pěkně bílá jako sníh a moc netekla.
Pak jsme ji dali do pytlíku se špičkou a začali jsme zdobit.
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ZŠ Smetanova s
projektem OUT via ICT
v Tureckém Anamuru
V týdnu od 19. 11. do 23. 11. 2018 se v tureckém Anamuru

Zajímavým zážitkem pro nás byla i návštěva uměleckého

uskutečnilo setkání pedagogů z šesti evropských škol,

centra v Anamuru. Mohli jsme si zde v rámci workshopu

aby zahájili práce na projektu Once Upon a Time via ICT.

vyzkoušet „marbling art“ aneb malování vodou. Setkali jsme

Tento projekt je financován z grantu Erasmus plus z pro-

se zde také s místním spisovatelem, který nám uspořádal

středků Evropské unie. Za naši školu se setkání zúčastnili

přednášku o tom, jak se píší příběhy. Následně jsme se poku-

ředitel školy Mgr. Milan Valúšek a koordinátorka projektu

sili napsat příběh zasazený do určitého časového období,

Mgr. Tereza Mannová.

abychom zažili na vlastní kůži, co naše žáky během mobilit

V anamurské škole Vakifbank Atatürk jsme se sešli s pedagogy z Litvy, Itálie, Španělska, Portugalska a samozřejmě

čeká. Musím říct, že většinou jsme se u toho dost zapotili.
I přes vysoké pracovní vytížení jsme během pobytu měli

s hostiteli z Turecka, abychom naplánovali práce na pro-

možnost navštívit zajímavá místa regionu Mersin. Na lodi

jektových aktivitách a domluvili termíny mobilit. Protože

jsme se přeplavili na Maiden´s castle (Dívčí hrad) obklo-

hlavním výstupem našeho projektu bude kniha pohádek

pený ze všech stran mořem. Na tomto mystickém místě se

a pověstí partnerských zemí v angličtině, každý tým předsta-

odehrává jedna z legend, které bude naše kniha obsahovat.

vil čtyři pohádky či pověsti, které během projektu budou žáci

Poslední den našeho setkání nás naši turečtí hostitelé pro-

překládat. Kromě pracovních setkání jsme absolvovali také

vedli samotným Anamurem a jeho okolím. Při procházce

dvě školení. Náš turecký koordinátor, certifikovaný školitel

ruinami starověkého města jsme mohli obdivovat dokonale

na web 2.0 tools, nám ukázal programy, které budeme moci

promyšlený urbanismus starověkých kultur. Zajímavá byla

využít pro tvorbu e-knihy, audio knihy a výukových mate-

i návštěva jednoho z největších místních pěstitelů banánů.

riálů a ty budou naši knihu doplňovat. Také jsme se sezná-

Banány se zde pěstují v obřích sklenících a my jsme si mohli

mili s platformou eTwinning, o níž budeme vzájemně hovořit

projít celý proces výroby od pěstování přes sklizeň až po

a sdílet výsledky naší práce. V průběhu setkání jsme uspo-

zpracování a uložení banánů k jejich dozrání do speciálních

řádali on-line hlasování o logo projektu. Každá země měla

místností.

svého zástupce, hlasování bylo do poslední chvíle napínavé

Nyní nás čeká hlavní práce na projektu, překládání pří-

a nakonec se celkovým vítězem stalo logo navržené portu-

běhů a vytváření pracovních listů a výukových materiálů.

galskými žáky. Tímto jim k jejich úspěchu blahopřejeme.
Příjemným zpestřením pro nás byla účast při výuce

Na další setkání do Portugalska už totiž pojedeme s žáky
a s sebou musíme přivést první pohádku v angličtině.

v turecké škole. Získali jsme tak možnost srovnání úrovně
znalostí žáků, výukových metod i vybavení škol. Turecké
děti nám také připravily nevšední umělecký zážitek.
Nacvičily pro nás krátké divadelní představení, ve kterém
zdramatizovaly dva příběhy s velmi populární literární
postavou hodži Nasreddina. Představení se uskutečnilo
v kulisách nejstaršího domu, který se v Anamuru dochoval. Nechyběly při ní ani autentické kostýmy a rekvizity.
Za skvělý herecký výkon i výbornou angličtinu jsme děti
odměnili bouřlivým potleskem.

Autorka:

p. uč. Tereza Mannová
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Ohlédnutí za Plackománií
a Štěkání na Ježíška
Na úvod bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se
do naší charitativní Plackománie zapojili. Děkuji Nikče,
Terce, Ádě, Kubovi, Martinovi a dalším žákům, kteří se zapojili do pomoci s prodejem placek.
Díky žákům a učitelům, kterým není osud týraných
a opuštěných pejsků lhostejný, se nám podařilo nashromáždit krásnou částku 4 000 Kč. Moc si vážím této pomoci.
Tady je krásně vidět, že každý příspěvek se počítá a pomáháme-li společně, má to smysl.
Symbolem letošní Plackománie bylo číslo 21. Dvacet jedna
pejsků z kauzy Mladějov a také 21. století. Kéž by se toto století stalo symbolem nejen technického pokroku, ale především pokroku ve smýšlení lidí.
Peníze jsme předali „pejskům“ 22. prosince na akci
Štěkání a mňoukání na Ježíška, která se již tradičně konala
víkend před Štědrým dnem přímo na Útulku. I přes nepříznivé počasí na Útulek doslova proudily davy lidí a stan
s vánočním stromečkem se plnil dary. Lidé si také ochotně
půjčovali pejsky na procházku, i když věděli, že je čeká blátivý terén. Atmosféra to byla dojemná. Mnoho úžasných lidí
s velkým srdcem a touhou pomoci a na druhé straně mnoho
němých tváří, které pomoc potřebují. Pokud hledáte pejska parťáka, určitě Útulek navštivte. I když zatím neznáme
přesná čísla, kolik darů lidé donesli, věříme, že výsledek
bude úžasný. Budeme se moc těšit na další vydařenou akci.
Děkuji všem!

Autorka:

p. uč. Martina Fiebigerová

To jsem já

Na těle mám samé boule,

Výška, váha akorát -

vypadám jak velká koule.

takovou má každý rád.

A co teprve nohy –

Mně se pořád nedaří

to je něco pro bohy.

vypadat jak komáři.

Nedokonalosti všude,

Ze sebe si ráda

bohužel to tak už bude.

často dělám legraci,

Na břiše žádné břišáky,

když rozvalím záda

na ruce žádné bicáky.

u telky na matraci.
(S chutí!)

Oči jako studánky,
jsou to malé balvánky.
Vlasy jako Zlatovláska
jsem taková malá kráska.

Autorka:

Tereza Blažeňaková z VIII. A
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Příspěvky žáků III. B:
„Chodíme do III. B“
Adam Blecha a Hana Kolomazníková

Chodíme do III. B. Jmenujeme se Hana a Adam. Moc
se nám tady líbí. Těšíme se, až pojedeme na nějaký výlet,
třeba do ZOO. Teď se učíme násobky 6 a 7. Budeme vyrábět
papoušky. Moc se nám líbí tělocvik a výtvarka.
Aneta Šilarová

Naše paní učitelka je hodná. Jezdíme na plavání. S paní
učitelkou děláme hodně výrobků, třeba sovu a strašáka.
A byli jsme na atletických závodech. Běhali jsme, skákali jsme a házeli. Můj kámoš uběhl za 09:58 sekund 60 m.
A dělali jsme test z přírodovědy. V češtině se učíme vyjmenovaná slova
Eliška Lichtenberková a Jakub Langer

Líbí se nám tu. Chodíme skoro vždycky s Petrem
na chodbu. O přestávce vždycky všichni jedí svačinu.
Malovali jsme strašáky, sovy a deštníky. Nejvíc se mi líbí
čeština. Ale vadí nám, že někdo vyrušuje.
Matěj Horálek a Marek Lehar

Chodíme na plavání. Ve výtvarce jsme dělali sovy,
strašáky, deštníky, Halloween, panďuláky, ježky, slunečnice. V matematice jsme se učili násobky 6 a 7 a budeme
se učit násobky 8 a 9. V prvouce jsme dělali projekt Lidé
a čas. V naší třídě je nás 17 dětí. A těšíme se na Vánoce.
Mikuláš Hubálek

Máme tu nejlepší paní učitelku. Na Halloween nám
upekla halloweenské perníčky s obrázky duchů, pavouků
a pavučin. Ve čtvrté třídě si už perníčky uděláme sami.
Také jsme vyráběli papoušky a ze stavebnice SEVA jsme
stavěli domečky. Naše třída se mi moc líbí.
Vendula Popelářová

Můj penál je modrý, má tři kapsy, uvnitř mám: tužky,
pastelky a fixy. A ještě pravítko, pero a gumu. Je na něm
obrázek s Elzou a Annou. Mám ho moc ráda.

EXTRA17

Rozhovor:
Ondřej Ruml
Ondřej Ruml, (* 21.8.1981 v Jablonci nad Nisou) český zpěvák
a herec, velice muzikální člověk se zálibou v jazzu, swingu,
funky a bluegrass stylu. Na kytaru začal hrát v 10 letech
a vystudoval pražskou konzervatoř Jaroslava Ježka. V roce
2008 získal 2. místo v pěvecké soutěži X-faktor. V současnosti zpívá a hraje v mnoha muzikálech.

Chodil jste do školy rád nebo jste bral
školní docházku jako nutné zlo?
Chodil jsem rád, aspoň tedy na první stupeň na vesnici.
Pak jsem přestoupil na novou městskou školu a tam už jsem

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Tak samozřejmě řidič Liazky rallye Paříž - Dakar. Ale později, asi ve dvanácti, jsem se rozhodl, že budu muzikant.
A asi v šestnácti jsem si uvědomil, že chci hlavně zpívat.

tak rád nechodil. Nebyla tam příjemná atmosféra. Po dvou
letech jsem znovu přestoupil a to už bylo mnohem lepší.

Máte nějakou vtipnou historku ze školních let?

Jaké předměty patřily k vašim nejoblíbenějším?

řádali třídní volbu miss. Mělo to být celé recese, aby se lidi

Se spolužákem jsme chtěli utužit kolektiv, tak jsme uspoTak pochopitelně hudebka. Ale měl jsem rád i češtinu, lite-

hlavně dobře pobavili. Výsledek byl totální rozkol dívčího

raturu nebo zeměpis. Taky mě moc bavily jazyky. Měl jsem

kolektivu. Myslím, že to ta, co byla druhá, nikdy té první

štěstí na dobré učitele a také možná i proto, že jsem byl něko-

neodpustila. (smích)

likrát na studijní výměně. Kvůli angličtině dvakrát v Anglii
a s francouzštinou jednou ve Francii a jednou v Belgii.

Co byste popřál nebo vzkázal našim žákům?

Měl jste oblíbenou učitelku/učitele?

v souvislostech, srdcem a ať si už teď kladou vysoké cíle.

Ať se neučí věci nazpaměť, ať se snaží hlavně chápat vše
No jéje. Od první do čtvrtý to byla Květa Stančová. Hrála

A pak, že jim přeju hodně štěstí. To je taky důležitý.

na kytaru a učila nás poznávat stromy, květiny i hlasy ptáků.
Jezdili jsme do přírody, spali pod širákem, vařili na ohni.
To mě nesmírně bavilo a myslím, že mi to asi stejně dalo

Děkuji za rozhovor.

úplně nejvíc. (úsměv).

Zpracovala:

p. as. Martina Komrsková
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Rozhovor:
p. uč. Karel Plíhal
S jakými pocity jste vstupoval na naši základní školu?

A nyní stručně:

Učit na základní škole byla pro mne určitá výzva. Doposud
jsem učil na střední škole. Vzhledem k tomu, že na „základce“
učím mladší žáky, musel jsem svou výuku hodně přizpůso-

Oblíbené jídlo:
pizza

bit právě nižším ročníkům. Což bylo pro mě novum.
Oblíbená filmová pohádka:
Vzpomínáte rád na školní léta?

Mrazík

Nejraději vzpomínám na vysokoškolská léta, která jsem
absolvoval na univerzitě v Hradci Králové.

Oblíbený film:
Jméno růže

Jaké bylo Vaše vysněné povolání?
Samozřejmě povolání, které vykonávám. To znamená
učitel.
Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka?
Velice rád cestuji a poznávám cizí země a jejich kul-

Oblíbený autor (kniha) z dětství:
Jaroslav Foglar (Záhada hlavolamu)
Oblíbený autor (kniha):
Terry Hayes (Já, poutník)

tury. Delší čas jsem pobýval ve Švýcarsku a v jižní Francii.
Z dalších koníčku bych mohl jmenovat sport (tenis, squash,
plavání).
Co Vám vadí na ostatních lidech?

Oblíbený herec/herečka:
Anthony Hopkins / Meryl Streep(ová)
Oblíbený zpěvák/zpěvačka:

Neupřímnost, závist a faleš.

Pink / Freddie Mercury

Zažil jste někdy nějaký trapas?

Oblíbený předmět ve škole:

Ač nerad, ale vůbec si nemohu vzpomenout. Snad jen

němčina, zeměpis, dějepis

na vysoké škole jsem jednou přišel pozdě na přednášku
latiny. Paní profesorka mi vytkla pozdní příchod a moje
odpověď zněla: „Latina je mrtvý jazyk, ta (ten) mi neuteče.“

Děkuji za rozhovor.

Jaké je Vaše životní krédo?
Mým krédem je jednat vždy spravedlivě.
Co byste vzkázal žákům naší školy?
Vážit si vzdělání, být ohleduplný vůči spolužákům a svým
jednáním příkladně reprezentovat nejen sám sebe, ale i naši
školu.
Znáte náš školní časopis? Jak se Vám líbí?
Se školním časopisem jsem se seznámil díky paní učitelce Doubravské na začátku školního roku. Časopis má zajímavou strukturu. Je čtivý a zábavný. Tomu také odpovídá
i ocenění, které doposud získal a věřím, že v budoucnu ještě
získá.

Zpracovala:

Redakce Bédy
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English page
Months of the year quiz

Kvíz - Měsíce v roce

Christmas is over and New Year has started. Let’s revise

Vánoce skončily a začal nový rok. Pojďme si připome-

your knowledge about significant days of the year, let’s

nout význámné dny v roce, zopakujme si měsíce.

repeat months of the year. I wish you a Happy New Year!

Přeji vám šťastný nový rok!

1. When do we celebrate Saint Valentine’s

8. International Homeless Animal Day helps to educate

Day – day of people in love?
a. 14th January

people about pet abandonment. What’s the date?
a. 20th August

b. 14th February

b. 20th September

c. 14th March

c.

2. When do we celebrate The Three Wise Men? We
know them as Gaspar, Melchior and Balthasar.
a. 6th January
b. 6th February
c.

6th March

20th October

9. The worldwide feast associated with ghosts, jack-olanterns, vampires, witches, ghosts, skeletons, bats and
black cats is known as Halloween. It is celebrated in…
a. September
b. November
c.

October

3. Fools’ Day is a celebration for everyone who loves
jokes, fakes, pranks and hoaxes. When is it?
a. 1st June

10. International Peace Day is a United Nations
holiday since 1982. When do we celebrate it?

b. 1st September

a. 21st September

c. 1st April

b. 21st October
c.

21st November

4. Saint Patrick’s Day is a famous feast day in Ireland.
Saint Patrick is a patron of this country. Typical colour
of this celebration is green. Do you know the date?

11. In which month does winter officially begin?
a.

November

a. 17th March

b. December

b. 17th April

c. January

c. 17th May
12. When do Americans celebrate Thanksgiving Day? It
5. In which month do we celebrate the Mother’s Day?
a. April
b. May
c. June

is the time when family members get together and
eat a lot of food, especially a large roasted turkey.
a.

November

b. December
c.

October

6. The first Man on the Moon was Neil
Armstrong. When did it happen?
a. 20th October 1959
b. 20th July 1969
c.

20th January 1979

7. What is the last month of school?
a.

December

b. July
c. Juney

Autorka:

p. uč. Martina Fiebigerová
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Hledáme slavné české
a moravské hrady a zámky
Dnes se podíváme na nejznámější a nejlépe dochovaný český středověký hrad,
který je znám svým pohádkovým vzhledem. Byl založen roku 1348 jako reprezentační sídlo
římského císaře a českého krále. V tajenkách najdete několik indicií, které Vám pomohou
zjistit jméno dnešního hradu a název pověsti, podle které můžete nakreslit obrázek.
1. rovinný útvar, který narýsujeme kružítkem...
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2. 5% z 200 =

3. počet měsíců v roce …

4. rovinný útvar, který má 4 vrcholy, 4 strany, 4 pravé úhly
a má dvě a dvě stejně velké, rovnoběžné strany
5. 800 m + 2 000 dm =

6. (- 20 + 30) . (1 – (- 4)) =

7. rovinný útvar, který má 3 strany, 3 vrcholy a 3 vnitřní
úhly
8. jak se nazývá úhel, který má 180 stupňů
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50 % z 20 = …
první písmenko řecké abecedy …
0,5 % z 1800 = …
0,5 % z 1000 = …
úhel 90 stupňů nazýváme …

část roviny ohraničená dvěma polopřímkami nazýváme …
úhel 120 stupňů je …
50 % ze 40 = …
řecké písmenko ω
druhé písmenko řecké abecedy …
200 % z 0,5 = …
úhel 180 stupňů nazýváme …
			

čitatel a jmenovatel tvoří …

Hledaný zámek:
Autorka:

p. uč. Iveta Kantorová

Pranostiky
(pohádkové dvojice)
Jeníček

1

L

Princezna

Křemílek

2

T

Hurvínek

Princ

3

I

Štaflík

Spejbl

4

O

Bobek

Špagetka

5

V

Kubula

Spongebob

6

N Růženka

Bob

7

J

Mařenka

Kuba Kubikula

8

D

Robátko

Hajný

9

P

Patrik

Šípková 10

S

Šmoula

Taťka 12

U

Mat

Čert 13

B

Nastěnka

Ivánek 15
Mach 16

2

8

15

5

3

5

3

2

9

13

9

4

2

10

16

6

3

7

11

12

13

14

2

9

10

11

13

E Vochomůrka

Pat 11

Maxipes 14

1

K Šebestová
A

Káča

H Fík

Autorka:

Simona Čalkovská ze VII. B
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Anglická
luštěnka

Německá
luštěnka

požár

ano

medvěd

osm
zajímavý

noc

táta

devět

připravený

starý
rok

otec
Autor:

Prokop Hejl ze IV. B

Autor:

Jan Zachariáš Nový ze VII.B

Učitelská luštěnka
Eva … , učí NJ, ČJ
Tereza … , učí AJ, HV
Jana … , učí FY, je zástupkyně ředitele
Iveta … , učí M
Karel … , učí Z
Jarmila … , učí ČJ, OV
Miloslav … , učí D, OV
Milan … , učí TV, je ředitel školy
Autorka:

Luštěnka

Andrea Olenočinová z VIII. A

Máme to mezi očima
Autorka této křižovky
Sbíráme do toho houby
Má rád med
Jaké znamení je v červnu
12 měsíců je jeden ….
Doktor stromů
Má svátek 17. 7.
Dcera nebo…
Národní strom

Bývalý příběh našeho školního časopisu Béda se jmenoval
Autorka:

Adéla Mičková z VIII. A
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Lednová
luštěnka

Padají v zimě z nebe
Opak špatně
Anglicky had
Česky monkey
Při jejím loupání slzí oči
Anglicky slon

Najdi 6
měsíců
v roce

pořádá

L

W

I

S

K

U

N

N

E

V

R

E

Č

I

P

O

D

G

F

W

Ú

Y

B

Ř

E

Z

E

N

D

U

B

E

N

X

O

Q

A

M

C

W

L

R

Z

Á

Ř

Í

D

U

H

Vlasta Oláhová ze VII. A

Autoka:

Simona Čalkovská VII.B

Srdečnězvemevšechny budoucí prvňáčky, jejichrodičei veřejnost.

12. 12.
2018

pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Autorka:

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
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Výherci z minulého čísla:
Str. 2

Lambada

1. místo: Adam Purkert, VIII. B

Str. 19

Anglická luštěnka (Christmas)

Hana Šemberová, VI. A

2. místo: Honza Antl, V. A
3. místo: Karolína Kalousková, VI. B

Str. 19

Vánoční osmisměrka (Vánoce)

Jiřík Holub, I. A
Str. 3

Obrázek na vybarvení

1. místo: Karolína Laichterová, V. B
2. místo: Adéla Mičková, VIII. A

Str. 19

Kvíz USA (1a, 2c, 3a, 4c, 5a)

Adam Jobák, VI. B

3. místo: Mariana Kučerová, V. B
Str. 20
Str. 3

Obrázek na vybarvení – 1. stupeň

Danova luštěnka (Prosinec)

Lucie Marešová, V. A

1. místo: Tereza Boháčová, V. B
2. místo: Markéta Anna Šteflová, IV. A
3. místo: Nikol Obešlová, V. A
Str. 10

Výlet s Tondou Obalem (1b, 2a, 3c, 4a, 5a, 6c, 7b, 8a)

Daniel Čalkovský, VII. B
Str. 11

Recyklohraní (1c, 2a, 3b, 4c, 5c)

Jakub Krejčíř, VIII. A
Str. 12

English page
(1a, 2b, 3b, 4a, 5c, 6a, 7b, 8c, 9b, 10c, 11b, 12c, 13a, 14b, 15b)

Str. 20

Prosincová luštěnka (Kepler)

Tereza Holubová, IV. A
Str. 21

Zimní luštěnka (Prosinec)

Tereza Polášková, VIII. A
Str. 21

Učitelská luštěnka (Učitelka)

Adéla Šemberová, VIII. A
Str. 21

Osmisměrka slečny Anety (Náš časopis)

Lucie Pásztóvá, VI. A

Petr Vlček, VIII. A
Str. 22
Str. 18

Cold-weather clothes (Fracs, Hat, Taoc, Gloves, Boots)

Hrady a zámky (Kokořín)

Vojtěch Hubálek, VI. B

Lea Frišová, IX. A
Str. 23
Str. 18

Najdi 5 anglických zvířat (Elephant, Lion, Dog, Sheep, Cat)

Pranostiky (Studený prosinec – jaro brzké)

Natálie Netušilová, VIII. A

David Hejcman, V. B
Str. 18

Anglická luštěnka (Vánoční dárky)

Martin Prokop, V. A

i

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

Školní časopis Béda vychází 1x měsíčně.

Toto i starší vydání časopisu můžete

Vydává: Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, 563 01

zhlédnout na www.zsbs.cz/casopis-beda

Lanškroun, IČO: 61234176, e-mail: skola.beda@seznam.cz.

Své příspěvky můžete posílat také

Vydáno v Lanškrouně dne 10. ledna 2019.

na náš email skola.beda@seznam.cz

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

